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BÁO CÁO 
Thường niên năm 2020 

 

Kính gửi:  -    Ủy ban chứng khoán Nhà nước 

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 

- Quý cổ đông 

 

I. Thông tin chung: 

1. Thông tin khái quát 

- Tên giao dịch   : Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 

- GCN đăng ký doanh nghiệp : 0102306389 

- Vốn điều lệ   : 373.500.000.000 đồng  

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 235.525.268.022 đồng  

- Địa chỉ    : Số 1 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 

- Số điện thoại   : 0243.62732659 

- Số fax    : 0243.62732668 

- Website    : www.pv2.com.vn 

- Mã cổ phiếu   : PV2 

 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

 

Năm 2007: 

 

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) ra đời ngày 29/06/2007 theo Giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh số 0103018228 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp với vốn 

điều lệ ban đầu 150 tỷ đồng trên cơ sở góp vốn giữa 5 thành viên sáng lập bao gồm:  

- Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) (nay là Công ty Cổ phần PVI -  

PVI Holdings) ,  

- Công ty Cổ phần Dầu khí Tản Viên (nay là Công ty Cổ phần Kinh doanh dịch vụ cao cấp 

Dầu khí Việt Nam - PVR),  

- Công ty Tài chính Dầu khí (nay là Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - 

PVcombank),  

- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO),  

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB). 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

      ĐẦU TƯ PV2 

        __________ 

 

 

Số:  15/PV2 - BC 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_____________ 

 

 

Hà nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021 

 

http://www.pv2.com.vn/
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Năm 2008: 

Năm 2008 là năm nền kinh tế rơi vào khủng hoảng, nhiều doanh nghiệp Việt Nam ở trong 

tình trạng rất khó khăn, tuy nhiên PV2 vẫn vững tin vượt qua và đạt mức doanh thu rất 

đáng khích lệ là 68,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 7,618 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức là 

3,5% . Năm 2008 còn đánh giá sự thành công của PV2 trong việc tăng vốn điều lệ từ 150 

tỷ đồng lên 182,5 tỷ đồng. 

Năm 2010: 

Để đáp ứng nhu cầu nguồn vốn cho các hoạt động đầu tư và tăng năng lực cạnh tranh trên 

thị trường của PV2, cuối năm 2010 PV2 đã thực hiện thành công tăng vốn điều lệ từ 

182,5 tỷ lên 373,5 tỷ đồng và PV2 chính thức niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng 

khoán Hà Nội với mã chứng khoán PV2 vào ngày 16/12/2010. 

 

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: 

 

-  Ngành nghề kinh doanh: 

* ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN 

* ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH 
 

-  Địa bàn kinh doanh: TP HÀ NỘI 

 

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý: 

  

-  Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. 

 

-  Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý: 
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-  Các công ty con, công ty liên kết: 

+ Công ty cổ phần công nghệ Aladdin: 

 Địa chỉ: Số 1 Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 

 Lĩnh vực kinh doanh chính: Kinh doanh trò chơi trên mạng; Hoạt động thương mại 

điện tử; Sản xuất phần mềm; Kinh doanh đại lý lữ hành; Kinh doanh dịch vụ quảng 

cáo; Đại lý bảo hiểm; … 

 Vốn điều lệ thực góp: 1.000.000.000 đồng 

 Tỷ lệ sở hữu của PV2: 49% 

+ Công ty TNHH Đầu tư Long Hội 

 Địa chỉ: F212 Võ Thị Sáu , Phường Thống Nhất ,Thành Phố Biên Hoà , Tỉnh Đồng 

Nai. 

 Lĩnh vực kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản … 

 Vốn điều lệ thực góp: 5.090.000.000 đồng 

 Tỷ lệ sở hữu của PV2: 100% 

+ Công ty TNHH Capital Gate 

 Địa chỉ: Số 06, ngách 5/106, Phố Trần Bình, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, 

Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 

 Lĩnh vực kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản … 

 Vốn điều lệ thực góp: 0 đồng 

 Tỷ lệ sở hữu của PV2: 100% 

 

4. Định hướng phát triển: 

- Tập trung triển khai các dự án do Công ty là chủ đầu tư; 

- Thực hiện thoái vốn, thu hồi các khoản đầu tư, công nợ hiện tại; tìm kiếm và đầu tư vào 

các dự án thực sự có tiềm năng; 

- Thực hiện các hoạt động kinh doanh, dịch vụ mang lại lợi nhuận kết hợp với hoạt động 

đầu tư tài chính để đảm bảo dòng tiền ổn định, an toàn và hiệu quả. 

- Kiểm soát, tiết kiệm và quản lý chi phí nhằm đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất, tối ưu 

hóa lợi nhuận cho các cổ đông;  

 

 

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Năm 2020, PV2 đã hoàn thành các thủ tục phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, 

hoàn thành công tác bồi thường và khởi công xây dựng một phần hạ tầng của dự án …. 

tại Nhơn Trạch, Đồng Nai; Rà soát lại các cơ sở pháp lý, báo cáo, giải trình, lấy ý kiến 

các Sở ban ngành tỉnh Quảng Ngãi để đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép PV2 

được điều chỉnh chấp thuận đầu tư…và tìm kiếm các cơ hội đầu tư theo nguyên tắc đảm 

bảo hiệu quả và an toàn vốn. 
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- Tình hình thực hiện so với kế hoạch: 

 

ĐVT : Triệu đồng 

TT Chỉ tiêu 
Kế hoạch 

năm 2020 
Thực hiện 

năm 2020 

% thực hiện so 

với kế hoạch 

1 Tổng doanh thu 183.666 5.574 3,03% 

2 Chi phí 180.943 4.733 2,62% 

3 Lợi nhuận thực hiện trước thuế 2.723 841 30,89% 

 

2. Tổ chức và nhân sự  

 Ban điều hành:  

Ông Vũ Xuân Hân - Ủy viên TT HĐQT kiêm Tổng giám đốc 

- Giới tính   : Nam 

- Ngày sinh   : 07/03/1977 

- Nơi sinh   : TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

- Quốc tịch   : Việt Nam 

- Dân tộc   : Kinh 

- Quê quán   : Thái Bình 

- Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 034077007231 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư cấp ngày: 29/03/2018                

- Địa chỉ thường trú  : 101B4 Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội   

- Trình độ văn hóa  : 12/12 

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng 

- Chức vụ công tác   : Ủy viên TT HĐQT kiêm Tổng giám đốc 

- Số cổ phần nắm giữ  : 0 cổ phần 

- Số cổ phần đại diện sở hữu : 0 cổ phần 

- Số cổ phần sở hữu cá nhân  : 10.000 cổ phần 

- Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan: 10.000 cổ phần 

 

Bà Lê Thị Hương – Kế toán trưởng 

- Giới tính   : Nữ 

- Ngày sinh   : 20/08/1980 

- Nơi sinh   : Xã Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa 
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- Quốc tịch   : Việt Nam 

- Dân tộc   : Kinh 

- Quê quán   : Thanh Hóa 

- Số CMND/hộ chiếu  : 038180000049 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQU 

về dân cư cấp ngày 07/11/2013 

- Địa chỉ thường trú  : 260 ngõ 34 phố Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

- Trình độ văn hóa  : 12/12 

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế toán   

- Chức vụ công tác   : Kế toán trưởng 

- Số cổ phần nắm giữ  : 0 cổ phần 

- Số cổ phần đại diện sở hữu : 0 cổ phần 

- Số cổ phần sở hữu cá nhân  : 0 cổ phần 

- Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan: 0 cổ phần 

 Những thay đổi trong Ban điều hành: Không có 

 Cán bộ công nhân viên: 

Công ty thực hiện đầy đủ chế độ chính sách của nhà nước quy định cho người lao 

động đồng thời phối hợp với tổ chức Công đoàn thực hiện các phúc lợi khác như chế 

độ cho lao động nữ, con CBNV, trợ cấp hoặc các hình thức chăm lo khác cho gia đình 

nhân viên. 

3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án 

 Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại Long Tân và Phú Hội, Nhơn Trạch – Đồng Nai 

- Trên cơ sở quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây 

dựng tỷ lệ 1/500 của dự án, PV2 đã hoàn thiện và nộp hồ sơ xin thẩm điṇh và phê duyêṭ 

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cho Sở xây dựng tỉnh Đồng Nai. 

Ngày 12/08/2020, UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định số 2862/QĐ-UBND phê duyệt 

điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại xã Long Tân 

và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch.  

- Về thủ tục đất đai, PV2 đã hoàn thành công tác bồi thường, được UBND huyện Nhơn 

Trạch có văn bản xác nhận hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ dự án đầu tư. 

- Ngày 16/11/2020, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành công văn số 13896/UBND-KTN 

chấp thuận cho PV2 được giãn tiến độ, hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động trước 24 

tháng kể từ ngày 16/11/2020. Tháng 1/2021, dự án đã được khởi công xây dựng hạng 

mục đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật.  

 Dự án Khu nhà ở CBCNV Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Tỉnh Quảng Ngãi 
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Công ty đã phối hợp với BQL KKT Dung Quất rà soát lại các cơ sở pháp lý, báo cáo, giải 

trình, lấy ý kiến các Sở ban ngành tỉnh Quảng Ngãi đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi cho 

phép PV2 được điều chỉnh chấp thuận đầu tư và triển khai thực hiện dự án theo quy định. 

 PV2 hiện đang tham gia góp vốn vào các công ty liên doanh, liên kết để thực hiện dự án. 

Đối với các dự án gián tiếp quản lý này thì PV2 luôn bám sát, theo dõi và thúc giục các 

đối tác đẩy nhanh tiến độ đầu tư của các dự án đồng thời đang tìm kiếm khách hàng để 

chuyển nhượng, thu hồi vốn đầu tư.  

4. Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài chính: 

 

   Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 % tăng giảm 

Tổng giá trị tài sản 281.801.376.709 320.096.495.561 13,59% 

Doanh thu thuần 13.193.477.736 495.591.532 (96,24%) 

Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh 12.459.494.041 841.217.949 (93,25%) 

Lợi nhuận khác  290.430.630 0  

Lợi nhuận trước thuế 12.749.924.671 841.217.949 (93,40%) 

Lợi nhuận sau thuế 12.749.924.671 841.217.949 (93,40%) 

 

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

Các chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   

  Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSNH/Nợ ngắn hạn 1,751 1,323 

  Hệ số thanh toán nhanh: (TSNH - Hàng tồn 

kho)/Nợ ngắn hạn

1,725 1,308 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   

       Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0,163 0,261 

       Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 0,195 0,353 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   

       Doanh thu thuần/Tổng tài sản  0,046 0,001 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   

+    Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 0,966 1,697 

+    Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 0,054 0,003 

+    Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản  0,045 0,002 

+    Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh 

thu thuần  

0,346 0,806 

 

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: 

a) Cổ phần: 

- Tổng số cổ phần: 37.350.000 
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- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông 

- Số cổ phần chuyển nhượng tự do: 36.868.800 

- Cổ phiếu quỹ: 481.200 

 

b) Cơ cấu cổ đông: (theo danh sách chốt tại ngày 16/03/2020) 

 

STT Đối tượng 
Số lượng 

cổ phiếu 

Tỷ lệ sở 

hữu (%) 

Số 

lượng 

cổ đông 

Cơ cấu cổ đông 

Tổ chức Cá 

nhân 
1 Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% vốn CP trở lên) 

-   Trong nước 16.623.400 44,50% 2 0 2 

-   Nước ngoài      

2 Cổ phiếu quỹ 481.200 1,29% 1 1  

3 Cổ đông khác 20.245.400 54,21%    

-   Trong nước 20.228.400 54,16% 872 8 864 

-   Nước ngoài 17.000 0,04% 3 1 2 

TỔNG CỘNG 37.350.000 100,00% 878 10 868 

Trong đó:  - Trong nước 37.322.400 99,96% 875 9 866 

             - Nước ngoài 17.000 0,04% 3 1 2 

 

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Trong năm 2020 Công ty không có 

thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu. 

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: 

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 481.200 

- Giao dịch cổ phiếu quỹ: Trong năm 2020 Công ty không có giao dịch 

e) Các chứng khoán khác: Công ty không phát hành các loại chứng khoán khác 

 

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của PV2    

- Năm 2020, tổng doanh thu của PV2 là 5,57 tỷ đồng, chỉ đạt khoảng 3,03% so với kế 

hoạch năm, lợi nhuận 841 triệu đồng, đạt 30,89% kế hoạch năm. Nguyên nhân chính dẫn 

đến việc doanh thu và lợi nhuận không đạt kế hoạch là do một số quy định về việc triển 

khai thực hiện dự án có sự thay đổi nên PV2 phải bổ sung thêm một số thủ tục …. Trước 

khi chuyển giao chủ đầu tư dự án cho Công ty TNHH Đầu tư Long Hội (công ty 100% 

vốn của PV2).  

- Trong công tác quản lý điều hành, PV2 tiếp tục kiểm soát chặt chẽ để tiết giảm chi phí, 

HĐQT và Ban điều hành tăng cường rà soát chi tiết các hoạt động kinh doanh của công 

ty để đưa ra các định hướng, quyết sách kịp thời, làm cơ sở để Ban điều hành tổ chức 

thực hiện.  

- Mở rộng hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư theo nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và 

an toàn vốn. 
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2. Tình hình tài chính: 

a.   Tình hình tài sản: 

Tổng giá trị tài sản của Công ty tính đến 31/12/2020 là 320.096.495.561đ, tăng 13,6% so 

với giá trị tài sản tại ngày 31/12/2019. Trong đó chi phí xây dựng cơ bản dở dang là 

161.048.053.909đ, chiếm tỷ lệ 50,3%. Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản là 0,26% 

b. Tình hình nợ phải trả: 

- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ: Tổng giá trị nợ là 83.607.057.108đ, 

trong đó có 79.792.852.516đ là người mua trả tiền trước. 

- Phân tích nợ phải trả quá hạn, ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hối đoái đến kết quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay: Công ty không 

có nợ quá hạn phải trả, không có ảnh hưởng của chênh lệch giá hối đoái. 

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2021 

Trên cơ sở nhìn nhận, đánh giá những cơ hội, thách thức, rủi ro và phát huy những thành 

quả đã đạt được, PV2 xác định mục tiêu và xây dựng kế hoạch kinh doanh cho năm 2021 

trên cơ sở huy động tốt nhất các nguồn lực cho sự phát triển như sau:  

- Thực hiện thoái vốn, thu hồi các khoản đầu tư, công nợ hiện tại; tìm kiếm và đầu tư vào 

các dự án thực sự có tiềm năng, cụ thể: 

+ Hoàn thành việc chuyển nhượng dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân, xã 

Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; 

+ Đối với Dự án nhà ở CBNV Nhà máy lọc dầu Dung Quất: Hoàn thành phê duyệt chủ 

trương điều chỉnh dự án đầu tư, lập và trình duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch 

1/500, Khảo sát địa hình địa chất phục vụ lập dự án điều chỉnh và thi công XD hạ tầng, 

triển khai các thủ tục đề bù giải phóng mặt bằng… 

+ Thoái vốn triệt để các khoản đầu tư hiệu quả thấp; đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ 

tồn…. 

+ Tìm kiếm các cơ hội đầu tư theo nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và an toàn vốn. 

 

IV.  ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA PV2 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của PV2 

Với định hướng rõ ràng của HĐQT về chiến lược quản trị Công ty cũng như việc xác 

định, nhận diện đúng rủi ro, thách thức và linh hoạt, kịp thời điều chỉnh các cơ chế chính 

sách cho phù hợp từng thời kỳ, thực hiện đồng bộ các giải pháp. Việc không đạt các chỉ 

tiêu về doanh thu và lợi nhuận là do các yếu tố khách quan như thay đổi về quy định của 

nhà nước trong triển khai dự án đầu tư… 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành Công ty. 

- Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ 

quản lý thông qua các báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài 

chính của Ban điều hành. Ngoài các cuộc họp thường kỳ hay bất thường, Ban điều hành 

cũng thường xuyên liên hệ trực tiếp hoặc qua điện thoại với các thành viên HĐQT để báo 

cáo tình hình hoạt động của Công ty, tiến độ triển khai các dự án… 
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- Kết hợp với công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm toán nội bộ để theo dõi và nắm bắt 

tốt hơn tình hình hoạt động của công ty để có thể đề ra các quyết sách kịp thời, đảm bảo 

duy trì và tăng cường cơ chế quản trị rủi ro cho hoạt động của PV2. HĐQT đánh giá Ban 

điều hành và các cán bộ quản lý khác đã thực hiện theo đúng phân cấp giữa HĐQT và 

Ban Tổng giám đốc và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành trong năm 2020. 

3. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021 

- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành quyết liệt trong việc thu hồi công nợ, đẩy nhanh tiến độ 

thi hành án đối với các vụ kiện dân sự mà Công ty thắng kiện. 

- Tiếp tục thoái vốn, thu hồi hết các khoản đầu tư, công nợ hiện tại; tìm kiếm và đầu tư vào 

các dự án thực sự có tiềm năng 

- Tiếp tục kiểm soát, tiết kiệm và quản lý chi phí nhằm đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất;  

- Chỉ đạo Ban điều hành tập trung triển khai các hoạt động kinh doanh hiệu quả, hoàn 

thành kế hoạch kinh doanh năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

 

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1. Hội đồng quản trị 

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:  

Họ và tên  Chức vụ  

Ông Nguyễn Anh Tuấn  Chủ tịch (Bổ nhiệm ngày 20/04/2020)  

Ông Lâm Nhật Sơn  Chủ tịch (Miễn nhiệm ngày 20/04/2020)  

Ông Lâm Nhật Sơn  Ủy viên (Từ ngày 20/04/2020)  

Ông Vũ Xuân Hân  Ủy viên thường trực kiêm Tổng giám đốc  

Ông Tôn Thiện Việt  Ủy viên   

Ông Phan Trịnh Quốc Kiên  Ủy viên độc lập   

Bà Chu Minh Phương  Ủy viên độc lập (Miễn nhiệm từ ngày 20/04/2020)   

 

b) Hoạt động của Hội đồng quản trị: 

 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 

 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi 

họp tham 

dự 

Tỷ lệ Lý do không 

tham dự 

1 
Ông Nguyễn Anh 

Tuấn 
Chủ tịch HĐQT 3 60% 

Được bầu làm 

Chủ tịch HĐQT 

PV2 kể từ ngày 

20/04/2020 

2 Ông Lâm Nhật Sơn Chủ tịch HĐQT 5 100% 

Được miễn 

nhiệm chức vụ 

Chủ tịch HĐQT 

PV2 kể từ ngày 

20/04/2020 
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3 Ông Vũ Xuân Hân 
Uỷ viên TT HĐQT 

Tổng giám đốc  
5 100%  

4 Ông Tôn Thiện Việt Uỷ viên HĐQT 5 100% 
 

5 
Ông Phan Trịnh Quốc 

Kiên 

Ủy viên độc lập 

HĐQT  
5 100% 

 

6 Bà Chu Minh Phương 
Ủy viên độc lập 

HĐQT  
2 40% 

Miễn nhiệm kể 

từ ngày 

20/04/2020  

 

 Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2020): 

 

Stt Số nghị 

quyết 

Ngày Nội dung Tỷ lệ 

thông 

qua 

1 
01/2020/NQ-

HĐQT 
12/02/2020 

- Thành lập và cử người đại diện phần 

vốn góp tại Công ty TNHH CAPITAL 

GATE  

100% 

2 
02/2020/NQ 

– HĐQT 
24/02/2020 

- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2020  

100% 

3 
03/2020/NQ 

– HĐQT 
31/03/2020 

- Thông qua báo cáo KQKD quý I/2020 

và kế hoạch HĐKD quý II/2020; 

- Phê duyệt chương trình và nội dung tài 

liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 

2020 của PV2; 

- Thông qua việc ký Hợp đồng mua bán 

xe ô tô giữa PV2 và ông Nguyễn Anh 

Tuấn – Người có liên quan với cổ đông 

lớn ông Nguyễn Phúc Anh và bà Chu 

Minh Châu.  

100% 

4 
04/2020/NQ 

– HĐQT 
20/04/2020 

- Thông qua việc kiện toàn nhân sự Hội 

đồng quản trị PV2 

100% 

5 
05/2020/NQ 

– HĐQT 
26/06/2020 

- Thông qua chủ trương thoái vốn của 

PV2 tại Công ty cổ phần Fortika Trung 

Yên 

100% 

6 
06/2020/NQ 

– HĐQT 
04/08/2020 

- Thông qua báo cáo 6 tháng đầu năm 

2020 và kế hoạch HĐKD quý III/2020; 

- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán 

Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán 

BCTC năm 2020 cho PV2. 

100% 
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7 
07/2020/NQ 

– HĐQT 
11/08/2020 

- Thông qua điều chỉnh phương án thoái 

vốn của PV2 tại Công ty cổ phần 

Fortika Trung Yên 

100% 

8 
08/2020/NQ 

– HĐQT 
09/12/2020 

- Thông qua báo cáo 9 tháng đầu năm 

2020 và kế hoạch HĐKD quý IV/2020; 

- Thông qua chủ trương ký hợp đồng góp 

vốn kinh doanh với ông Hà Văn Trở.  

100% 

2. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị 

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: 

Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 ngày 20/04/2020, ĐHĐCĐ đã thông qua 

”Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của 

HĐQT”, trong báo cáo có đề cập đến thù lao của HĐQT. Theo đó, năm 2020, HĐQT 

không nhận thù lao. 

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có giao dịch 

c) Giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, 

công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có giao dịch. 

VI.  BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

1. Ý kiến kiểm toán: 

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên 

các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 tại thời 

điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình 

lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, 

chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày 

Báo cáo tài chính. 

2. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán: 

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt tiến hành 

kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam (Báo 

cáo tài chính đính kèm). 

Toàn văn báo cáo tài chính kiểm toán của công ty được đăng tải trên website của công ty 

theo địa chỉ sau http://pv2.com.vn/?p=3074. 

       Hà nội, ngày 06  tháng 04 năm 2021 

                NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
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• 	 .\;i) dl"'!' d dill (ri ki"", "","I mj; bY ",;l Tong Giiim d6..: ,lI 1).,1n I)u:m tri ConS {} \:1<: dinh 1:\ dn 

Ih;&1 de Il.,,,, b:." <11<)' i<;c I~p \,; (fIllh boI)' 1130 eoo lai chi"h )'Mnl! con sai sOl ''''''11 )~U do goa" lijn 

h03" do nhf"n 1:1,,; 

• 	 I.\m cI", n e,;e cI"n l1 ,:\eh k~ (o:in III idl IIQJ) va :ip d\lI1 g cae cI,i,,1I ;..'eh n:iy Ill,)t deh nh~l qui"" 

• 	 Dun fa ei,e d:", 10 !,i~ '"" <1 \, do,;n hill' I}' '1\ 111(", 1r<;l1lg: 

• 	 N~(( ,,) cae ellu:'" "'I'" \,,; (""" du('\: ,oJ) d~"!, eli duqc lu;1" lh" hay \'oong. eli nhi)-n~ lip dvn,.: sai 

I~ch nqng )~(( ~II mire dn pha; e6,,),\ bo.'. d I'isi lhkh !mull 1J.'Io canl;,i ehlnh ha) \,)~)ng: 

• 	 I .~p ,:; n;"h hal e:k !lao cao l:i; ehft,1I ,''',, cO' "" lu:in lhu ,;..; OIU';;n mile k~ lv'". c:1Mi d,) k~ loan 

(Io,..;",h nl'hi¢p Vi~1 N''''l ,,; ~ac I)") dlnh phap Ii' cli lien qunn d~n 'i~c I~p "'; "'nh ~) 1J;io coo 110; 

ch inh: 

• 	 I.,ip de ll"" (,'110 t il ; d'inll dIm If~"~" S<' ho~t d';'ng ki" h ,10"n l, Iii", We. (,ir mr.-n,S hilI' kh6 n); the 

~II() r.\,,~ cr,,,1' I)" "" li~p (1''' h"~' d')"!1- ki"h doan"_ 



CONG TY CO PHAN OAU T\fPV2 
IIAO CAO Cl IA l '()NG GlAM f'1Ocuiip IhrQl 

~1~c di, '~i 111,1.01) }1 lh;1111/. 1~ '~'1Il :020 ~ho:m 10 Iii) k~ c,'" COllI! ly 13 143.'.IM.224.987 dbnS ch;~m 
JI1.55~. "II' chu so hilu: Cilc ~h":l11 plm' ,lIu II~II .... " ~h.8ch h.:ing. phli' 11m nglm ~n khac. ph,;. 11m da. 
h~n. h~lI!! "',,, ~h". d" UOI)'''' ,tiu '" I~; chonh d.ii h~n bi Ion lmil ,.~ Irich l;ip .II' phO"!.' I"". NIl,mg di~u 
1;~" lib) th, ra 51' 10" '~i cua )~u '0 ~OOrJH chk tMn " 911H )~II t" I..,) g:i) ra 5V nHh' nHO'~ kha II~IIg 
hll~' do.'nl! Ii"" 'V" ella Co" S I} . 

I'll) "hi~lI. I"'''H ,,~'" 20~O ("ons l~ <Iii heh Clre dua cae H.a. ph:ip nMm lri~n kt..., cae dv a" M g,a; 

'I")~l ' inlo lr,."W 110,; 1h~" Hi, chillh ell" C,ing '). T~; Ihi:ti diem 31 Ih,;"S 12 .J.i\m 2020. CooS Iy koons 

<,'11 bt,I k) kho.", "" Mil h~IIII~O kholl); co kha 1I;l"g lhanh ,o;;n. I)'1e 1>.\1 ph" ' Ira "~n TonI! la, SIIn h;'1U 

nhll UIl""j: oI""j: 1~ (0111 " hi~1Il :6AWoII,,,,g Tai "'n). 


I " C:h: ~~" ,,\ llio~. TOIII! G,,;,,, d,x: Cim£ ly clIO ,.111£ cae,:\n d~ n"" min sC ~hong ""h ImuII£ d~1I ',,,h 


h"~1 0.11'''1' li ,," 1\'" """ COnI' I~ . 


r,;"l' Gillin ,ilx: (",;nl' ') "all\ 1>.;", r:lIlS c:ic s6 kC loa" d"IJC hru gill dO phan allh 1'lIh hinh l:ii chinh ella 

C ''''!; 1). ' 0' ",,,e <I I'> '''"'£ th \le. IlIJ]l Ii 1~' b<ll cil ,h{r, d,~m nao 'a dam l>oo r:lnj! /lao cao la; chi"h lllan 

,10" d"'I") d inlo l,i~" I"",,, oua Nhil 11Imc. D,j,,£ Ih,,; cotr:ich nh;~m Irong "i~c boo dam an 1I),;n la, $<I" G 

,'11" (.\i nl' t} v;' IIo\,e h'~" cilc hi~n "hop !~i<;h l1\Jp d" IIg~n ~h~n. ph;;1 hi~n de hanh,; g;an l~n vii cae ,·i " 
ph,"n kho~ . " 

Ti'''!0 G i:i", d"", C,inl' I)' cam k~1 ,fll11' Uao do !iI, chinh d;; pl"n ;i"h "''''1; ,h,re , .:\ hv r Iy l'nh hi "h Iii; " 

"hi,, 11 " "a (" "'g !~. '~ i Ihi,; d ielll "goy Jllll/10~O. k~t qua hoal do"g k,nh """nh vII !,nh hi n" hI" 

e hll)(:" li ~ " I~ clIO "~m I;;; ch inh k~tlhi'" ngily 31 11 ~i:'020. phil hl'l' v,;; Chua" "'\1< k~ toiln. Ch~ dii k~ 

1,,,", d"",,h n~h ;~l' V;~t Nam d t u~n th .. c~c 'I"), dinh ph;;p I ~' co 1,0.'" q"'''' o.It" v;¢c I~r .,; tr;"h hny 

11,"" ,,1'0 !,;, chinh. 


C"", ..t' l kh ';\" 
Ba ll ·r ..;,,~ (",i,;m IX'''' com k~' . :lng Co n~ 'Y ""'" !Im Nghi o.linh 'l11201'lIND. e p nG';y 061061201'l 
h""ng d:'", ,,~ qua il Iri e,;ng 1)" "P d,,,,); tlui vo-; CO" I' ,y <1~; ch''''1' vii C,;,, ~ Iy ~ h,,,,~ "j ph~,,, " ghi" " V 
"""~ 0.:, ' h "',,~ till 'h.:o ' I"Y ili "h !~ i Th,,,,!, tu "j 15512015r IT-1H(' "gily 06 'h<l"g 10 n~m 20 15 v~ 
rh,in~ tLJ ')(,f20~Orn - BTC ,,!'--lY 16 th{"'g II n;'111 2020 Cu" Ill) H i chi"h Im,l'II1' dr.n CO" !; bl, tl ....,, 1:1 
Ii" Ire" Thi Inr(!Ilg c hi"'l' khl'.'n 

Vii X"3" Ib" 

http:111,1.01


CONG TV TNHH KltM TOAN NHANTAM vIET 

HHIlHlllMV I ET IlUOl llH G COMPIlH"Y 


BAO CAO KIEM TOAN DQC LAP 
v~ B:in c~o I~i ehinl! n~m 2020 

C"e Ct, .1f,"I,:. IIIii iI,}nl! 'I"~" 1rj ,.~ To,,!! Giam iltl<" 

Co,"!: I)· ,l. 1'1>,\n ni, ,, 1,. I'V2 

("hnn~ ,,\; ,t;) kii:m 10:1" Iho cao liti dnnh ~';m 111<-0 CWI '''''Ill) Co ph~" lliu U' PV~. dlfQ~ I~p "gay 29 

Ihanll J ,,~'" !O~ I lir 'ra,,~ 07 ~" ,r:"'1l of I. boto 11&'" 1I..1n& can dt.i k~ loan I~i Ihlli d;~rn n"",. } I Ih:in ll 
11 n~'" ~010. IH.. coo ~~1 <Ina hO>l' dOng ~,,,h du.,nh. 1}30 C"" h .. , eh"ycn li,).n I¢ coo nlrn 13i chinh k~1 

Ihu~ t"ng "g~~ ,,; Il"n II"'>~I m,n" 11:}" do tai d""Io . 

[<''''ll G,;n" d.k C,;ng 1) Co phil" [)~" lIt I'V~ chi" lraeh "h~"',~ " ...~ I~p , .:i IfInh b,;i~ 1tunll Ihve d 
hl1Jll~ 11.'0 ("3.1 13. chili" e"" CUng I) lhea eh""n mve l~ loon. elk' II(> kJ 1<111" V~I N.," vii cae quy dinlo 

rI','P h c.;. lic., qua" &'n ,~~ I~r ,~ Irinh 1>.;, fl." ClI" liti d,,,,h ,,~ ehiu , .. okh nh~m ,~ kiem OOal r.O, bQ 

'"'' I ,"'g li i ~m ,\& ~3C dinh hi ~,\" t hi~1 d<' dam N" eh,' ,i';': I~p,,, lrinh h,',) I\:i~ can ,,;; chi,," ,h''''1l 

e,' ",i '.., l'l'ng ,'e Li d" ~i"n I~n hnlk n",im !;In. 

I ",d, nlll<;'" eua chl"'J! I';; hi d,m ra >ki~" ,--, fl"" ca.> I;n ch"'h dl'a I,en k~1 q'lI! c,,~ cu{>c ~iCn' 10;;11. 

Ch'"'~ hi,,,~ \IoV" hi~" con); 'i~c kicm to,;n then de ehll'·'" ''' tle kiem toa 'L VL~' Na il' . Cae ",,,,,i,, "we 

",,~ ~,; " ell" ,",'illl); ("i (",ill Ih" c11L1'\ L1 ''' I'e vii de qll)' <11',10 v~ d~n dire II gl.i: nghi';p. yeu d " IiiI' k~ 
ho,>e" n\ ,lIlle hien de d;>1 dlll'~ >1' d;II" b:In ho;rl' I, ,,~,~ h~" 13;;0 can (L',; chinh cua Con! t~ c,; dill 

",i .... ~ II\'''~ )~" ha~ klmng 

(";"l!' ,\'<.: hi'" loon baa gi,m 'hve II;"'" eli<: Ih" lye n~'" Ihllll~ cae ~,g eh.n'1! ~i';m lI";n '-c cae sf, 1~ 
d Ih\l~~1''''''10 '''''' li.io e"" L'ii chinll . ek d,,; ItOC h.'m 1<.1.111 d\'I"I' Ilrd chQn dll"3 tn."', ~Ct do<\" e"" k;':m t,--"in 

,ie". I'K' gill" ",,,,10 gi;; n.,; ro cO sa; <;(\11'1,1"); Y~ll U",,>, ij,oo ,·00 la; ch",h do ~i"n I~" 1,,* "h,\", 1,1". Khi 

'hI'" hi\'n d,,,,h gi" ",ie ,,,i ro IIi,y. KiC", ''''''' " i~ " d,l ,~'" ~CI k i ~", <o.11 11Qi h(I "., ("'),'llly Ii"" '1""01 d~1I 
".;c I,lp vi, 'I'1nlo M} Lk,,) can I,,; ChlLLh '''JIlIl IhtIC. hQ"l' Iy "I~~", lto;.}1 k~ de 11m WO: ki~'" ",a" rI":' 1>0,'1' "{,i 
linh hinh Ihlle I~. HI} nil;':." kh,;n~ "'~1'" IIlI" doch dim m:i ~ ..\,\ ,.~ hi\'u 'I'"' c"" kiOm so.11 nQi bQ CIJ3 CO"I! 
,,_ ("""l"~ kiL:'IIl ~"''' ~l"'ll boll.> gi"" "'mh gia IInh Ihieh ho;lp CUll cae chmh sL>eh ~~ loon dllQl; 3p duns ,. 

unh h(>r 1~ eWl eOC uiro; I["h l.t 100" e,.. looll Gi:;m LIt..: ""ng nil" d:inh Sill 'H,~ Irinh bLI)' 10n!;'~ 1:1:00 c'''' 

wi d"nlo . 

Ch ,,"~ ,,,' lin IIIUII>, '~ Ll g de biLLlIl "him!! kie,n toon m" chi"'1l lui.j~ llolllh,ip d,n,"", I ~ dAy d" '" ,I"d, hl'll 

T,~ sJ;'\!lIi1i11' ", d~, ~ k;.)" ki,;m 10;;" elm c1",nll Il\i. 
"6l pI'o6Uo.'~", ~lA' , .... Ou¥>~ 00. '" H;o.." CIII .......h ~TP.Ii6(I>iMin'" 
rr s..,. 3'. "99 i'l'" ", -1m 'W' .._"""' ... I' . _ , • .,.~ -00 ·06 , . .;." ... _ .... ............. ) ~ .. ·h_ 


> 
Chi.."."" I.; IU _ 

:.oS l' "96110. ~~~ _ "'-'II .......... ~Q..itI"""" I<.Wo. :m ... "¢> 


~ ,>; ,. 
, 

~ 

;;l 



to 

IIAn ("Au" 1 L ~\ rUAN DQC LAP \ l i ~p Ihco) 

y "' Ii, ,, ~ "" "'j ~ 1II 111'\" ,'i.'" 
II ...", ) ~~" C,UI ~h""'III"i. 11.00 ca., "Ii chi" b ~ c~p doli ph,n ,;nb !rung llwe va 1"1P I}' I",n de khia c~ l\h 

1I\>lIg ~,~ " ""h lii"h ,,'II ",,;n;, c"" COllg I) Co ph:'in D~1I III PV2 13; 11.0; diCm ng,ily J 1 "~;"g 11 11~111 20~O 
c'-ong 111111 k~' '1":' ho,1I d""~ kinh do.,nh '1'1 ,illh hinh hm chu)~n li~n I~ coo 1I,'lIn lili chinh ~~, Ihi..:: C""'II 
II.,.,), phil hqp "Ii ch,";" "'\I~ ~i 10011, d..! do) k~ 10011 V~l Nam '''' coc qll~ djn" pl.ap I)' co 1;';11 'I"an &1,.
'iI," ~p d "jllll ~'I) B,,,, ~oo loi dlm"_ 

I A " L ' ,
Ml\ " " n il "MP" mM" I 

" 
• 	 Chung II); hIli y IIgll"i ~ \Jo!Il ~3< lhu)~1 millll V J , V_5~. V.5b. V.6 lrong Ban I I"')~I ",inll bao do 

13. cllinh. Conl!- '} Co pI,511 I}~u nr I'V2 &I ki~Il CoK di.i "'""g g6m: CO"!! Iy C6 pI.:ill Di~" III V.tn 
Tlk'>"g Vi~1. COII¥ ly INIIiI 110311 M)' G;a.. C'''''g 'Y Ct. ph!;n {);\" III I'hal "ien Sao 00 ,-;; Ung I.e 
V~" 1'IIlSo vA" ,I.: ni.) II~P ''''': nnh hll""~ dell linh hillh l:ii chillh c.'" PV211"4)11g nlim 1020. 

• 	 I'-hu 11.1 I"", I~i -nlU\~1 mi"h st. V II.7. I~i ""';) lllh.;lIg 12 ",jill 2020 UlO3n It. lii~ k~ Cu. Ct'",~ Iy Ifo 
141,554,608 SO! '\.SIIg cl"J", )8A3~ '~n dIU SO hfru: Oioo: khoa" bi 16n Ih~' Iii khii k'III d~ !rich dll 
I)ho,,!, du<,>o: ,.ell '~I co.: .I>,,} ~, nHnh: C:ic ~i>o.>all phai Ihu ng.ill ""nlh:ich hiln!'. phai Ih .. "sA" h~n 
lh3C, pl~" Ih " d;.. 10:,,,, (11),,>';1 ",inl, sf, V.3, V.5a, V_Sb). h:ing oo.a lIDS ! Ih"~'''' m;IIh.o V.6). . 
kho:.n d.1U "I h.i ch;II h diii biln (Ihu~~' m;"" st. V.2c), Nhimg";"\' ~~Il"'yChl ra W .t", '~I Cua , '," " 
h" lik',,,V ~I~;'" I..l~\" I"''''g )~II c., It..!~} '" >1I nghi ngo- "i lh:i IIA,,& ~I d(l"s Ii.." 'VC CII:! CQng I~': 
Tu> nhiClII'r n,'", ~017 1""", &,;,,1' ~",h doallh e,.. e<;"g Iy d';! bii, d11l 00 I:li '1 ~i (00; di~m 31 . hallS 
12 n~'" 2U~O ConIC Iy kho.;"g c6 h:i, k ( kho,.n IIQ" &n hfn nao ~l"""g c6 kl" nAng ,h,."" loall_ T il ~:ic 
~~" u\ na). nan Tim!,- Gil", d6c C.i"~ I) elm ~n!, e~e '~n ~ lieu ,,-en '" kh.in~ anh huollg <!of" vi~c 
I~I' II"" ~",' la; c"mh (h~o gia djllh hO~1 d9"~ lien I\IC 

C"" "~n d~ II.'.) ~Ik\na nnli llU""~ IIln " k~1I kil", 103" chAp "1~II loan ph,1n "~ B<io do (;\i "";",, eua 
d,,,,,~ I,,, dil ,,,",,, Irell <1:;) 

1/,; '\Iii. 1'X,i,,]'1 flkil/)! J 'kim ]1/.'1 

" "NO TV '1'1'1 1111 KU~~ I 'rOAN Nil AN TA~ 1 v lfr 

I'h,"l1 V~ " Tu,on 
1690-20 I 8·1 ~4.1 GCNDKIINKT st.: 44')7-~01 8- 124- 1 

, 




CONG TY c6 PHAN OAU nl PV2 
Ilj.l chI: "', I " h~"" Vln 1J"rn. phlR'ln~ V';" 111la. q(l~n cAl> G~). INM ph<'. 11;) r.~ 
11,1.0 CAO J AI ( H iNI I 

t II<"> ~'" Iii chin" ~Jllh(lc 11.1:'1) 11 I I~"I: 12 ,.am !O~O 

IJANG CAN 001 KE TOAN 
T~i ntio,.3 1 Ihh1: I' ''m 2010 

Don ~Il,nh: VNI> ... "h")~1 
TAI MN J, n.l fth ~~ cu 6i II;li m .'""C'~".~___JS"'C' '" 

A - TAI ~A~ NGA ~ II~.~ 110.61J.75J.4U IlUJI!J.511.7H ". 

,. TiIl",~ rie ~Jo"... I"""l " ......"llii. V., 1 . 1'~.17 s.o8' 15.1155.039.60 1 ".
Ti,'." !. 1"4.71 K.OMQ IO.k5~.oJ9.601 , 

("":Ie lho;\" " ",ng d"",,~ li ~n '"II! 

". Llin n. Iill rio••••::\. lot" I!O 

("h""lIll".." ~'nh olo...nh I! I V.2.o 
, 

I}"I rl" ••~ 1I'~'n Ilia ch''''lIllk>i\n ~ inh 00.,,11 m V.!. , I)"" IU "alii Iii, de" ,,~) d"" I",,, I2l V.2b ~o.ooo.ooo 

III. , , , 
Cic ~h",in I)h~; Ih .. "I:~n h ~n 
rhai Ihn "pn hin cua kh;kh ha"l: 

T r:I Inm.;- cho "~ui>i bOn nl.!3n I~n 

Phai lbu I"," hQ "~3" hfn 

!.lU 

'"In 
In 

IOJ.s.~U73. 1 7I 

21.599.000.000 

SS7.216.3b-1 

JI.563.07~ .621 

21.:!W.S~" 400 

~.n 136.3&4 

, Ph:" rhu I~ li/-" d(; l~ hotc"h hqp <k'oI~ \~ dl"'G , PIIlI' 'h .. ,~ cOO ,.,.,. ng~n h;rn 

• Ph", Ih" ngan h~n ll>Jc , IN pI">I\~ ph•• i Ih~ "Bill Iwn kh/l dl\i 

• r~''''l'' Ih"I" chi, ~Ill~ 

'" 
Il~ 

116 
on 

'" 

V5a 144.368.313.297 
1(,2 971.'lS I .41)()) 

7171J.. nS..34 8 

(1)2.'/7 I.'IS IA'Xl) 

1V. Il i.ll~" U... ,.. U 11I.4~O.OOO 1.1IS.H O.DOO 

, I I .. ng kin ~ ... , 

D\r pl ~".~ ~i:l '" gi:l l,;jllg It", ~ho '" 
'" 

V., 

v., 
26IliK.166..326 

(24 Q~Q726.3261 

26.IOB. I66.3:l1) 

(2~.'N9.726.J26) 

, 
V T;,; 'U n~in hJII ~"Ac ~61.204J~9 S66.994.S57 ,. ('hi pill Ira In"-": nglIl h:/n '"I ~ I 
, n.. .. lOW "i II"' illiG d"'i1C kh:lu IN I~~ 181.1.31410 23~.92B.618 

TIlilc , .• c:k ~h":i,, ~h;k ~i lhu Nhi 0"":": 1~} !SI.OIiS.9JQ 2'1.065.919 

Gill<> dj<h 011"'1 han I~; lnil phi&. Chloh phu I ~ ~ , 
 Hi,.;ln n~Il h;,In kMC I~~ 

7 
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C6NGTyc6PHANaAuT~pV2 
£)ia chi: S6 I 1~11 ~1I11 V i lli 11:1l·II, phll"(l"I1g Yen Hoa, qu~n C1u Gi§y, thanh ph6 Ha N9i 

BAO CAO TAl (,lliNII 

Cho n31ll tai chinh k01 11 11',' 11)' :1 I 11 IIHlng 12 nam 2020 

Bang can o6i I\~ I():\II (Iil~ p 111 '0) 

Ma Thuy~t 
TAl SAN so minh s6 eu6i lIam S (~, f,,'1II III III 

8-	 TAl SAN OAI HAN 200 209.482,742.15~ 2011. 947.~54.%S 

I. 	 Cae khoan phai tllU d:\i h:.11I 210 5.170.916.01l3 5.170.916.1103 

I. 	 Phai thu dai han CLIa kh,lch hang 211 

2. 	 Tra tnroc cho ngu6"i b{ln dili h<)n 212 

3. 	 V6n kinh doanh 6" dan vi tr~rc thu9C 213 

4. 	 Phai thu n9i b9 dai h;:111 214 

5. 	 Phai thu v~ cho vay dili h;:1n 215 

6. 	 Phai thu dai Iwn khac 216 V .5b 48.895 .611 .591 48.895.61 1.591 

7. 	 D~r phong phai thu dili Iwn kh6 doi 219 V.5b (43.724.695.588) (43 .724.695.588) 

II. 	 Tili san e6 oinh 220 2.244.093.769 1.056.813.030 H 
I. 	 Tai san c6 dinh hOll hinh 221 V.7 2.244.093.769 1.056.813 .030 I 

Nguyen g ia 222 3.176.817.275 1.455.82 7.275 \N 

Ciel rri hao l7l im lily kd 223 (932. 72 3.506) (399.014.245) 

2. 	 Tai san c6 dinh thue tai chinh 224 

Nguyen giel 225 

Ciel rri he/O IIIon lily kd 226 


3. 	 Tai san c6 djnh vo hinh 227 

Ng uyen gia 228 95.400.000 95.400.000 

Cia rri hao ilion lily M 229 (95.400.000) (95.400.000) 

III. 	 B~t oQng san ofiu tu 230 V.8 4.500.000.000 4.500.000.000 

Nguyen gia 231 4.500.000.000 4.500 .000.000 

G ia tri hao mon 1 Ciy k~ 232 

IV. 	Tl'li san do' dang dili hl)n 240 V.9 165.858.691.1 09 158.487.937.188 

I. 	 Chi phi san xu§t, kinh doanh do dang d<ii h<,l n 241 4.810.637.200 3.967.171.556 

2. 	 Chi phi xay dl/ng co ban do' dang 242 161.048.053.909 154.520.765.632 

V. 	 Dfiu tu' tai ehinh dai hl)n 250 31.705.751.277 31.688.171.833 

I. 	 £) fiu tu vao cong ty con 251 

2. 	 £)fiu tu vao cong ty 1 ien doanh, lien k6t 252 V .2c 490.000.000 490 .000.000 

3. 	 £)ftu tu g6p v6n vao dan vi khac 253 V .2c 39.464.050.000 40.440.519.840 

4. 	 D~r phong Gall tu tai chinh dai 11;:1n 254 V.2c (8 .248.298 .723) (9 .242.348.007) 

5. 	 £)fiu tu' n5111 gi 0' d€n ngay Gao h<,ln 255 

VI. 	Tili san Mli hl)n khae 2M) 3.290.000 44.016.911 

I. 	 Chi phi tra tnroc dai Iwn 2(1I V . IO 3.290.000 44 .016.911 

2. 	 Tai san thu~ thu nh~p hoan l<,li t12 

3. 	 Thi~t bi, v~t tu, ph~1 tlll1g thay th6 d,'1i 1'1:,11\ .Yd 

4. 	 Tai san dai h;:1n khac (lH 

TONG CONG TAl SAN 	 170 320.096.495.561 281.801.376.709 

1\ 
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CONG TV CO PHAN oiu nJ PV2 
I>ia ,ho ...,\ I f 'h~m \f~n fl i,K"h. photUnll W" liN. qn;jn d" G;~y. Ih;\nh pt,& I I ~ N(li 

UAO CAO TAl Cll i NH 

Ch.....lm!;l' chonh ~f1Ih'''' nj!Oy 31 IhlInll l ~ ,.tI.n 2020 

II,,,,!! ~"n d~1 ~: ,",," II;.!" Ihc'O) 

c - "'11 1' liAr TRA 

,. ' '1 nr.i~ ~,~ , 
1'1"" 1111 "1:""; "ill' "Il~n 11;111 
, N~ .....Tj n,,1,1 Ir~ I;e" ,,,,,Ire "~n I>;fn 

, 11 ..",.;1 elK: U..u. pIIai III}p Nh:i PIll.., , 
 I'hai.", ''I;m'i 1;,.. ,lojng , 
(h, rhi Jlh3i Ir:i "II'" hfo 
I'h.,i Ill' 1111; hQ n~l ll h~n" , 
1'1,," Ird Ihl..,. lioln <k) ~i t.."",h h<;>p d.\n~ uy o:IvnI: 
IX"'"" Ihu CM ,"'"' hot" "1:'1" 1..,11 , 


" 

I'I~II I... "~,, I",,, ~IIIC 

'" V~~ ,a '1II 1h..o ,~i ch'"h n)l'lll hfll 

0 " pI..... \~ pI~1I Ir:. II~lll 1"1" 

Ou5 ~hcn lhu....'~. phoc Iq;
" 

" 
" QuS Nnh ..... S... 


(, i,.., " ieh "''''' I>;;n I~i .m. pI,;~u Chin!. phu 


" 'IV" ( 1~1 ~~n 

1' 10;,; IN "1:""; b;ln ,hi I~n 
, 

~"~u.,; m... In I;";" ''''''' <lai 

, 
, Ch. rill I'h '" (r:I dJi h ~n 

I'ha; 111' ,,(,i Il<j ,~ ,.J., k;nlo doanh , I 'h.~, .... ...;.; h\i 04, ....n , 
1)ool1h 11111 ch,r.. Ih~ h*" "", h~II , 
l 'ha"IlI Iii; hfn khk 

• Va) "\ 'I\! Ihue Illi d ,j" h d:' i II;In , 

" 

I"Ii pI,iolll d'u)'~n &.'~ 

C" ph..,.--u ItU ~i 

" I"h.... 1 Ihll nh~p ho.~" ~i rhlii Ira 

" " 
IJv p/>o.'lnl; rha, 'Ill da( h;on 

QII) j)l"" !r iell ~hoo l00,I0.' ,1\ c,'>n~ n~l", 

1\11 T"l~1 
~6 "';"h 

'" V.l I'" V_t2}Il 

,OJ'" '"}I~ 
"" 
'" HI 

'" 
V,II 


120 

j~1 

}~~ V,I~ 

l1J 

n~ 

'" no 
)l~ 

m 

'l' 

J}~ 

no 
m 
.131 ,,. 

"" 

'"l~ ~ 

) 4 } 

~~ cu6; II . m ____S,,'-', ••"'-'"'.-"" 

ft3 .607.057. I08 .f4. '53. I56.10S 

AJ.i07.057. ' 011 -46. 153.1!o6.10~ 

1000(] ,1)OO J 11.070.000 

N7'n~~ 2 516 4 1_ 2n .l~l.5 1 6 

IODt06"b~ 6'11.172.286 

. ~ -.." ." -",. 
2,S]~.I KJOH 

• 

, 

9 




CONG TV CO PHAN OAU nt PV2 
Oi;l chI· sj, I l 'I~1n V~" fl""h. phmml( Ytn II ... qu~n du Giiy. lh3nh phl. ll~ NO< 

I)AO CI\O TAl Cl liNl1 

("1", ,"m I.; d,lnh ~~ IhUe n,,~) 31 II.:\ng 12 nOm 2020 
lI.n~ (~n d/.; ~,\ 10,,," l1;~P lhi.-o) 

11 -	 ~(; t lo.'1\16NCI I U~tJ l l {fU 

I. 	 vt,n clI O ,ir 11i\"u 

1,1,\" gop c.", dIU So' ~.)" 

C,; I'"!.''' I'"'' IIN;"M ,.,; 'I~."'" I>,,'u 'I""!' 

I ',j !~,!.'" "" ",i; 

I "~ng "" "6" c';' phil" 
) 	 0u}~" d ......' ch"~~" d6i mli ph itu , 
, 

v~" l h;"", ,OJ" dm »J hDLJ 

; ( " p l "~" q"~ 
0.e,,1, I~h ,1,,,, h gh\ I~ i I"i "' ll 

, 7. (1",,, 11 I\-.;h I) " ia I,.); d():\ i 

Ou5 "j" IH ph;"11 <r;Cll 

~, I),,) I,.', "\' ,,11' ~~p d')\I"h Ilghi¢r 

Ill. OilY \; ","0<; Ih,,(\o; ..('" 01", '"' hilu 

11 LV i " I ,,'~" "'" 1 11L~ .h.m ph';" 1'1,.); 

I.sST ,.I,,,,, I""ill 1'1,,;; /"" k,' ,It'"""i; fy mni<' 

L\'ST d"", 1,,,,;11 JI"';; h" ",i,. 

11. 	 Ng 'I<\" ",'11' d[1L1 III "'I d,"'g C\J b';11 

II. N~u(." ki llh ph i "i, 'l uY kh:!c 

I, "gul", .i"h I' ll ; 

, Ng,'\" killh I' ll; ,1,1 hinh Ihin h t,;;,an c';' di llh 

TOr-.·C O)NG NGUON V6N 

,\li ,-

'"' 

"" 

411 

-11111 

-1111> 

~ 12 

m 

'" 
4 1 ~ 

'" 
m 
·118 

"" 

420 

~21 

-IJ I " 

-IJlh 

~2:> 

"" 

,'"" 
" 

"" 


Thu~'~1 
",;nlt 

V.16 

s.'. cu~i.om 

B~A89AJSA5J 

373.500.000.000 

3 73.500.000.000 

2.79IU87.000 

!3.546.600 ,8 29) 

7 .3()IU61.0~~ 

rIH.5~HOg H{)2) 

'144JYj,x!6~j /J 

1'1-11 ]F,YJ~ 

_ ___ ,",',','".C!!"'.~"' 

IJ5.648.nD.5~ 

373.500.000.000 

3'3.500.000.000 

~ 
"790381000 ~ 

, ." , 

(3.546.600,829) ~! 

, -
~ 

7.l()O.26'.08~ 

(1 44 .1QS,826.7S I) 

fl57.Nl'5U2?! 
1 :'.J~,9!.J~ 71 

\'0 X"iin II." 

" 


http:7.l()O.26'.08


CONG TV CO PHAN DAU Tu' PV2 
OJ,, ,'hI: So I Ph, ,,, VJ Il B,!ch_ r h, ~'m g y,;;" Hi~l. quJ t1 Cl ll G;;\y. th.~nh pi", IliI N\ii 

IlAo C'\O TAl ClliNIl 

Uk' ",in\ I,,; . I\ ;nh ~~,t h(LC nl'}'Y J 1 til'!.l!: I:" nfun ~020 

BAo cAo KI:~T QUA HO~T OONG KINH OOANII 
Nan) 10l1l 

M\l 	 Thuy~ ' ,ell i T I i:u 	 n);"h Nilm no,' NAm Inroe'" 


,. 
I. I)uanh 1I,u b:lll Ii:)ng yil run~ r:lll diell "V "' VI. I 4'JS.5915Jl IJ.I93.H7.736 

Lie kh",," 1(;';'" Iril' oJ,," "h Ill" "' 

,. 
, n,,"nh II,,, .huil",~ h"~ " ,;~g "il cu~g dpdich ,. ~ 495.59 1.532 13,193.477.73 6 ~ 


G;,\ "<in h""1( han 
'" 

VU 96.013.242 8.627.222.190 '\ 
-, 


" 
,. 	 1...,-; nl,,,:;n I!QI' ,-~ Idn hi,ng "i, <"nl!dp di<h ,-\, 3'19.57H.1911 ~.566 .lS5,5J6 '"'" 	 , 
o. Ih>anh IIHI h"~1 ,lii ng 1;'; <h ;"h " \'1.3 5.078.174.489 7.586.119.'184 ); 

,. Chi 1'1,; Iili chinh \, I.~ ('JU3 .885 .~ U3) (3.745.J~J.J11 ) ~" 	 7
Trcot1 g M: ch i I'hi 1,1; va} " 

O,i I'hi h,;n h"n~
•• 	 " 
01 i phi <\ u"" Ij' d"" 1111 ,,::h i~p 	 " VI. 5 5.S~I1AW.733 3.438.874.910 " 

" 
" 
III. 1.<yi nh,,~n lI,u,'," IiI h"~1 1I(>IIg kinh <1,,",,1, '" 841.21 7.9H Il,459,49HI41 

Th" "h~p khi,< " \'1.6 3~4.538.447 

Chi 1'1,1 kh,k " VI.7 54.11I7.M17 

U. L<fi "h"\,,, kh 'k '" 290.430.630 

". T{",~ I(li "11~i)" k{'IO,;" I ..r',e lllu~ R41.l17.~49 11, 7~ 9.924 . 671" 

IS. 	 (' hi phi Ihu ~ lh" nh,jl' tI,,""h n~h;~I' lIi~" )",nh " 

C hi ph ; II"'~ II", nh~p ,I".nh "ghi~I' hoin I~i \' I .S'". 	 " 
841.217.9~'1n. 	L,yi II II u~" _'''U Ih u~ liou nh'!I' <10" nh n~b i;;'p "" 12,749.924.(,7 1 

L,li ,'or b:i" 1 <~" rio I'hi['u 	 '" \'1.9 12.g2 3~5i82"'. 

U Thj Ilu"" ~ 	 Vii Xuan Hiill 

http:13,193.477.73


CONG TV CO PHAN DAU Til PV2 
Dia c lo i: si, 1 I'I'iJm v ,-,,, Baclo. pl"'('rn ~ Yen H"". 4u4n ci", Giuy. lh;ln h pi", Il;i NQ i 

BAocAo (A I c li iNIl 

C hQ n~ ", la i eh i" h " ' T lil ioc Ll gay J 1 tldng 12 Ll ~'" 2Ql() 

BAo cAo LU'U CHUYEN TlEN Tf 
(Th.o pluM"\!. ph,;!, gi"In ti~l') 

Nil", lU2U 

On" vi l ru h: VND 

M~ TI'u )"~ ( 
e lli TlEU , ii mi,," 	 N:lm tnwe 

I. 	 I.rri "I/JI~" Irm"',I""i 1U1.217.9f9 
1. wI-" ("/r",/, c/I(! ,.,;,. k/."",,: 	 '" 

K I,,',u hao I;,; san nl dinh vii bAt "9ng ,an dii u 1Lr 	 533.7[l').26I0' 
Ck kllOOn dlr p l10ng OJ 11.906.994.5611 


Ui. 10 cl",n l1l ,'<: h I)" g ia hili dO;\i do J :i nh gi:i I. i 


de , I",an mue (i~n I~ « \ gi", 11~<X! ; t~ " 
Ui. 10 (i, 11<")1 d(.'g d,',,, lu (2.00<J. 8 I 5 ,453 ) (5 ,12 1.959.930) 


Chi I, hi lAi ,.,,,' ,'" . 

Ok kl",,," d;~u ehi " h khM 
 " J . 	 '-!'i "/"'!;" I,;' /",!,/ d!;"K ~'i"h ,/"""/, 

Irm;" I/",-" II,); ,.,; " /m, II!;"I: 	 "' (2.S41.882.S0f) (736.890.2116) 
' l [", ~. gi n'" ,.,,,," \;I",,; n ph"i II ", '" (70. 164.725. , 13) (4, 944.582.799) 

r,-", ~. gi"'" h,;ng 1011 kilO (8 43.465 ,644) 5 ,791 .041.703 

T'-",g. " ia lll <lie khoall pi", ; 1I1i '" 37.615.900 ,903 28 .436.485ASl 

TJ llg. g i;, m ch i pil i I", trL,ae " 40.72 6, 9 11 (26. 333,95 6) 

T~ng. g iom eh Ling , ho;i n • inh d,-,;m h " U ~, 372. 1 65 , ~47 780.206 ,634 

T i~n I~i "J) d~ Ira 

T ime' 11", nhap d",,,, h n~hie p do 11('1' " (2 ,180 .000 .000 ) 

1i~n (iI " kheic Ii, h"~1 d(", ~ );i nh d""n h " " Ti~n chi ' I~-k ell" ho,,( dQng ' inh doo nh 	 " ( 162.000 ,(00 ) (30.000.000) 

(2 7.6 n.l.2IIfJ. 7(10) 27.089.9J2.859 

II. LUll eb")'~" 1;(.n Ii, hO ,Il 'TVng r1~n Hr 

I. 	 T ie" ch i de mila "'m. xiiy dIm" Hi i silll ,,6di "" d 

de !;i i ,"n dui han klloc " (9.073. 1 O~ , I ( 5) (8.993.52" ,444) 

, Ti~n IIl LItLi Ihan l! Ii . nhu(lIl g \Xin la; "' 11 of, dj l1 h vel 

d e I.\i "'in d,\ i Iwn kh'k 330 ,000.000 
,, r;~ " <h i ell<' "0) . ", un de eong (I' "" eua 

d"" " j khac (1 1.000 ,000.000) 

4, T i0n II." IK\i eh., VO) . bon I ~; cae cong c ~ Il\l ,'i", 
,h, "j ,11,;" 11 .()()(I ,lJllO OOO QOOO.OOO.OOO 

<, Ti,'n d ,i ,I.;" ILl' g<\ r VillI va" dun, i khoc ( 4.999.J (){) ,OOO) 

976,469.M O 2 . 5 M8 ,1 ~ 4.~N 

/ , Ti;; " 111 " b i el", "tiy. ci, I,,( ....j I~'i " h";,,, dug" chi" 

U. rio ",h" hoi ,1;\" ILr gi,1' vi,,, "ito dan vi khae 

2.1 19,65S A5J ' , 277.bn .OO~ 

I-Im <'/ru_n'" Iii " 111",;11 Iii' /",(1/ djlll: ",i" II, 	 (5.976.9811.812) J. 198./10(1.538'" 

,

','!( 
., 

http:277.bn.OO
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Di" chi: s<'i I Pha rn V~" Bi,eI,_rh"\", ~ YO;" Hix,. 'I "~" c~ " (j ; ,j y.II~·,,' h phi, H~ NO; 

11,',0 C,',O TAl Cll iNl1 

Cho " ,-"" li,i ch inh ke l lhlk n~~y 11 II",,); 12 "am 2020 

Ba" d" 10m ~h U_,.~" , ;,\" 'f (Iier Ih"o) 

M~ Th")-~' 
ClII TI EU s<l on;n h ____ "" . _ "",,,,,,,,~••""'~"""",__ -'"., ,, 

Ill. Lu" d,uy"" 1;~n 1i. l'n~1 ~V"~ Iii; cbinh 

1_ I ; ~n Ih n (i, pl",( h:" ,h 06 r h i~ ,, _ "I":' n yA " g~ p Cna 

"h" "" hCru l ' 
, 1 ; ~" Iro, Ii'; yo'", Ii~r cho de ch" ,,, 1,,),,_ ",,,a I ~i 

c,' phi .'" (.,", d",, "h " ~II;~r d;l ph,,! 1I""h n 
3. I ; ~" t im \Lf J; y;', II 
~ . I' i ~,, )r,l n<;I g"'" ,-") 
5. Ti<'111r" n<;I gt", (h ,,," ),i i <-I) ;"h " ~" 

~ 

6. C6 1(,e. lo i nllll~11 d~ mi ,- ho eh" "';- l1 im l ' :;tic 

'" ========i''::0,. 133.660.261 .S I Z) 3IUH7.933.3?~ 

" " 3S .8 ~~.1I3<J.60 1 5.567.106.204 

" 
Ti~ n vil luU"n~ ,hr"og I ;~n <u,',; n:,on l' V., 1.1 ,,~.778.0X? 35.855.039.601 

K~ 10~ " Ir",rng 

Ihang] nlm 20~ I 

U Th! II mmg L~ TI.! Ihw ng VO XU"" Han 
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CONG TY CO PHAN DAU TIl PV2 
UI" chI ~ I 1'h,II" VAn B~ch. PhuOng y~" 116:1. o.~Ca ....;..I),. Thallh phi, I Iii N';'i 
IJAOCAOTAI CUlM • 
• h .. n.:Im tOi ""ioh ~.!i IhUe np) ) I ,hang 11 nlm 2MO 

I~AN T HUY ET MINH BAo CAO TAl CHiNIl 
N~'" 20211 

I. 	 o~c l)IF:~ 1 I IO~l' 0 0 ,-.:(; COA CO:-'C TV 

.. 	 1I IIIh til"" ." hit" '(,11 

,. ,. Un" 'Ire !;""h ,1"",,10 1111mnll ml.i d Dic h V\I , 


N!(""h "!(h~ ki,,', d,,~,, 1 1 Dieh 'V llllh d;).,nll d . d~" 111 U.il d(\"1: "'": Di<;h 'I' dAu HIli" 

~h;nh 

C~ 1l kj .an ~ .. t.I. kinh 01"" ,,11 tbung Ih,,';-. ~ : " I mo.g '''''J: 12 thlinS 	 :g;;•• 
,. 	 

". 
 l>~~ (li~' 111 lou,! ! dl"'l: ,' u" ,I"allh nghi~I' I'~"'I! " ~ II' li, j "h inl, do :i llh lur,r"l: (I:" IJ~o e"" loi; 

f hinh; Khongc(> 

,. 	 Tuy~n I,,', ,.~ kh ~ niin~ ,,, s:i nh thollg tin ' ';; 11 n CTC: s.'.1~u Boo tao liii chrllh "am 2020 hailn 

10>'", "h~l qU3n '-ad~", """ I",h "" sanh d....,.: ,,,i ,t, I~u B30 do ..Ii chmh ,\:I.", 2019. 


II . 	 N,\ \ 1 TAl 01 iNII . OUN vI TlEt\' Tf. stj· n~JNG THONG KE TOAN 

I. 	 Nilm ti.; chinh 


N~m ta; ,hinh ella C,,"~ t~ DIll d.iu I" ngoy 0I 1I~·II\~ 0 I va k~1 Ihi", ' ·00 ngay ) I lhang 12 Mnl! '~1m. 


2. 	 1),," ,.j li~ I1 I~ . ... <I\1n ~ tff.n!! ,,: HI~n 


INtl 'i I ~n 1';· ~11 " I'IIS lrung l~ toon Iii 06"s Vi~t N3m (VND). 


I. 	 C llf d ~ k~ , ,,:i n i.1' 'I~ n~ 

("<'nl> 1) :ip d,ms Ch~ It.) K~ I,,;in Ooonll nllhi¢p Vi~ 1 Natn dulJO! I~,n t.,;"h Ih...., Toong In 00 

~~Ol JIlT·lnC ngay 22 thilll' 12 n~m 201 4 eua [~Iruimg Bo> Ti; (h[nh ,Ii car: thOnll In IIlIons 

d~n th\,( h;~n ch",;n mil'" ,~d~ dQ k~ 103n c,,11 I~ Ta; cllmh. 


2. 	 T 11) ~ 'l hc\ ,t ,ii·c I "an tit II dlu ~ n m '!< k~ t";",,, ,.~ d ,t II<} k~ 1 "~n 

B,,,, I(Ing Gio m d,x do", b"" ,1.1 tm;n th" yell dll CW, doc d"'~n In llC k ~ to;\ " va Ch ~ d\> K~ lOa n 

1kml ll lI~h i~p Vi~1 Nam du(l"C [,;on Itionlt theo l"h6n!l tlr s':' 2001201 4f1 1 -IHC ng:" ~1 'hi"\~ 12 

n~", 20 14 eua HI> t'\I"IIS I~ rai chinh ,it cae th\"l~ ttT hoong dan thll'" h,~n Ch'";Il IIIIf" ,i1 the do) 

k~ lOOn c,,,, HI> T~i chinh ll'OlIg ,·i(-c I~p BOO ~ao Iili ch"'h. 


3. 	 Il i" h th ...... "t· to" " ,i t' "~n\! 


«;,,~ I) ~",llml: h;IIh thIn: kJ 1<.Hi" "hal k~· ch ,, "S I'';'' III:') vi tinh . 




CONG TY CO PHAN £l'AU TU PV2 
D!, ,h. s(, I Ph~m V~n Fll>Oh. l'IIm""g nn floo. ~n ciu Gi;\). n .... h pM H~ No)i 
0 ,\0 ('1\0 T1\ I Cli iNIl 
ch.. n~m ";; dI,nh ~~ ,loll< "gio) 31 ,b."" 12 n.lIm 1(11(1 

lla~ II••):, n,i"~ II... "Q !~I t .'nh Ihq, ,hto) 

I. 	 C...';- I~ I' 11 :1" d n ' ;Ii c hinh 

B:i<J c"" l~' d"nh d"i'" I~p •..e" ell '" ~~ '""n d<in lIeh (ni! c:l\: llIO"g lin litn q L!"n d~" de 1,,011£ I;~TI J. 

2. 	 T ; ~ n " ,'I de kl,,'~" I"''' '' ~ d""' n ~ li ~ " 
li~n h,,,, <,~ I11 l i~ " IIIOII~; (JuS'. li~n <,IIi "ga ll hi",., kil o,, !> k)' II ~II, "linll li en I ~ SIT dvng v& i c,\c c h>'" 
"[,,,., dl Iril <, i~ Ir j kh{'"\1I>;,O gt. rn ,k I""i vallg d,,<JC 1' 1I ,;n 10(1; Iii hllng 1.', 11 kilo sir d ~ n., ycr i m~e 
dieh Ii, n~\I)'~" '~I li¢ " de So,n _,,,A. s;;n pi ,,',", ho(le I"'''g M. d~ blj11 . 

C:i~ khna n .ti" ' '' I~ i d,i"h 
C,k A-h",,,, ,hi" trr ",j", s:ii~ U~II "!:")' UI;" ill'" 

KI>".:", d:lu h' , ...... c l'lilin loti 1'; n~m Iliil d~n n)!.;) d;io ~n khl C""lI I) eo j dinh ~'ir kha Mng g;if 

den nteii) d;io.> h~" CDc khOM d;\u hI I.J", !,iii db. nlli) dDo h~n hID Il'\'" e:i.e: I.heal) , ;.in giri ngiln 

hlingcill) Io;Jn (000 ~m ca cae 1001 ,i" phiciu. k) phlcu). Icl; ph;~", ef, phi~u "" dJi 1>0;" ph;i.1 himh 

hal 00';': [II"'; n,,~, I~i ,~, n>91 Ihbi dk'", "h~1 dinh Imng ,"a"g b; ,A elk UlO.IIn eho ,-ay Mm g;ir 

Mn "!;'i) .Ii.... h,,,, ,<Ii "'I'< die" .hll I~; hanl! ~) "il cDc kllO.,n d~" III "~,,, !';" ~II II~ar dao h~n 
lh,ie 

Cile kI""on d~u tu " ~,,, I>u) tit" ll gil)' ,t,;" h,In (/"';>c thi I1 h~ I1 ba" dAll l h~... gi,. 110, 11.10 g<i lll gi; Ill "" 

'" die ch i ph; Ii"" quan d& II gi"(l did, Illua cne kho.n dj u III. S~U khi " h~" ba n (1,\", cDc khoan dilu 

tu mh (/"'1' gll i nh~" I I,"" \,;i!' Ir j ,& Ihe Ih u 1.6;_Thu " h~p I,ii Ii. de kllo,u, (/Im l1J ,':'m Siu d~n 

nl"';) doo h~ ll SolU n!:lDY mu" d""", ghi nh;in "en lJ.'Io cion ~~, 'lu~ 1""" d("'s ki"h doanh If,;n co so 

dv ,hu. Ui d"l"< IU""'III"'I1\,: kh; C&ng Iy n1m Gi" d"I'l' IIhi ~ia'" I.ir ':\0 sili gok I~i IhOi di~m 

""'3_ 

C"rAI""", oh;" Iv ,'''',, e,; ,,!: I)' Ill" ,.'of 
(·,i,!)! ~"I,~" kif, 

C,;ng. I) liCn ~~ 1;\ doollh nghiel) ",;i C""II I~ Co ~nh Inrong dong ke 1111111111 ~h6"g ell quy~n kie,n 

"~';I (1,\; 'U; coc dllnlo s:kh lai ~h j"h va 1'00' (I<,I,,!,- Anh hU'O'l'<, (1';111' ~e Ih,} hi~1l (! qllytll Ihalll lIi~ 
,:\.,) ';~c (lU'a '" cae qU)~' dlnll \~ chinll >lieh I.; d,;,,), "'; oo.rl dQng eua dn.1nh nghiep Illotill (lfi" III 
"h"ng kh';"1! k i ~", ,,,,it "oc ehin l, $Rch "") 

('a e khooll d,i" 1" \'il'" ',;n~ 1) li~1I k~t d"I'l' ghi II I"in l~ln d~ " I h~(1 ~;,; g0.:. bau glllll gin l11 ua h o~c 
kh",n g6p ",j" elll1l! oDc d,i pili Ii';" 'Iu"" "Ve I;~P Mn vii'e d.\u In. T nrlllll! 11\11' d,\u III !><ins llo i S"n 
I,hi li~" I~, g;'; phi kh'-"II' d.:'", hi d"Q'<: gill nh~1\ Ihe" Si" trj hqp I) ~"u liti ";',,, phi ti~" Ie I~; thili 
..I i ';", pMI , ;nh. 

~ . 	 eM kh '~ln I,h,,; ' hu 
Cnc kho,,,, ng phai Ihu dlfqC lII"h t.I~ Ihe... gi3 Irj ~I>j.o Iris di eire kho.:", dV phlmS phai thu kh6 
..1",. 
\'i.,'c phlin lo~i cDc k~II' p"~i Ihll '" [lila; Ihll ~h3ch h;"'1; iii 1'1"'; Ihu ~h~~ dl'V'o' Ihll" h,';', lilco 

nSu)~" Ilk <au: 

• 	 I'h"i Ihu cua kh.kh h:lng phall :jnh c.k ~h".1" plmi Ihu mnAg linh eh~••h"onl! '''~, pMI <inli Iii 

g,ao dieh co tinh ch~. nllla - h.ill. 1>.1., I!'\"" ea de klioall phai Illu ,-~ ti~" ball hllng ~,,'. ~h;\" II) 
Ih"c ell" II,,.,, ,.j kh"e, 

" 


".. 

" 

"' 
, 
-

~ 



CONG TV CO PHAN DAU Ttl PV2 
I)i~ ch, S6 I J'I~u" V~" llvch. I'h"hn~ YOn 110.. Q,,~" ("~u Cia). "rhi,,11 pt.\ Ha Nil; 

I! .\n CAO TAl (" ll iN II 

d~l t<.lno ,;\i ohl ,," ~~, ,hu~ "~"Y J I Ih:in~ I! n~m 20.10 

B." Ih" )~' " ,i"h lI~v c~o , iii <hinh ([;Or II"",) 


• 	 I'll:,; Ihu khne phnn ~"h cae khn~n ph"i Ih" khong co tinh Ih'J<mg m~i. koo"g lien quan d.!n 
gi:I" dicit nlll~ - !)dn. 

o,r pl~)l11I- phai Ihu U ... dOi dUIK ij.p eho tilng khn"n 'iii ph.iii Ih" kIlO <!O; c~n ell ,·iiu I""j ,I(> qua 

1*, Cull c;io; U~1I m.' I~c dl' L~n nme 1o" liJI c6111t- lIa> ra. "I' lh~ nhu sau: 

• 	 I),~i ,,'Ii '11,"1 phlt; thu qna I",n I h~nh 100,.. 


· J~. ~i:t Iri dt> i <en khoan nq phai Illu q',,; lliln lilb th:ing <kn dum I nlIm. 


• 50"/. ~,:t Iri II<\ i ,6i lhoan ..... phai Ihn q".lliIn '" I I~~m ~n duoi 2 nlim. 

• 711'". tti~ Irj dJi wIlhoan ....' phai tl", q... hlln lir 2 I':'m &n duOi J Mm. 

• 100",> ¥-'~ lej d<) i ,&; lhQll" nQ pi"" Ihu lir 3 nlIm 110" k'n. 

• 	 f)o,~ i ,,,i nQ pl~1; 11111 chua q..... I",,, Ihanh loon nh,,,,s kh6 Co lha n~n!! thu hb;: c~n c" <ao d" 
k,~n nmc hin Ih.ll d.) I~I' dl'" pM,,¥

'''~ ......~n I~<· J(hi nh~n h:O"ll'\" kho 

IIii,,!/- 1,\" kho d<fq<: ~"nh~n Ihco gill th~I' IlIJIl glira Si:i gf.c ,. gia tei {Im.in co Ih.. Ihlf' hi~" du<]c . 

<iia ~,'''' h.'",S Ibtl llhl d'Ne uk dillh "I", om,· 

• 	 N~">,,n '~I lifu. h~ng Ma: holO gf,,,, chi phi mua ,;\ de chi pili lien 'I"an IfV\' lill' kh~c ph,;1 

~iMh (J.; cO dUIK h~nlllc\1I ~ho" dia d i ~m ,Ii Ir~tl~ liI,;i hi~n I~i. 

• 	 Th""h ph"",; bi'" Ilt"" chi phi "gu>·';" '·~I l i~\,. nll ;n co"g Ir\fe l i ~p vii chi phi san XU;)I chung 
c" Ii.'" (jua" li~p dlu)c l>h:1" b6 d\m Ir,;n mirc d() hO~1 d"ll!: binh Ihuimg ch i phi quy~n.u d~ng 
,\,11. eH" el,i phi ltVe l i ~p va ~~~ chi ph; d lll" ll cO lie" qua" pl"i\ ,inh uong q"'; tfin h c1~u III x,;y 

tt\m); Ih,\ ,, 11 ph" ", b,'11 d()llg Sill'. 

• 	 Chi phi ~iH\ .~"'\I ~i " h doa"h d,; ,IntIS: eln NW som ch i phi "~U}·c" v~1 Ii¢u d,i ll h (ho~ y~" Iii 
chi phi kll l,e clw I>h;, hqp). 

(",i:i 	 Ifj 11I ",)n e,1 I I'~ Ihlre hi¢" <lUI'" 11, Sin 1<;'" , "in: \;,,11 e,m h~ " lllt", kho Im11!>. k)· ,a" ~uk kinh 
d,,"nh bin h 11m,,,,!/- tn·f ch i 1)lIi ,,6~ Ih'h d~ hoo <l IhiU\h va ch i phi u&e linh dn th;~t elm vi¢e ti"u Ihl' 

eh",,;:. 

(ji:i!>o.: hang !till kho dul'c ullh Iheo l>h"" " 1l philp h;"h ql,",l1 gia qu)~n d duQ'C lIaeh loon thea 

1'1"""'g phiip kc kl",i Ihuong ~").~" . 


DI' l)i,,,,,,~ ",i,,,,, ~;,i hi",!> I~' k..... d""" ijp ,·i .... cuJi ,'''''' ~hi co S\I .uy ~ia'n cu~ gi:i Ifi Ih,,~n cO Il~ 

th\fc hi~" duo;.e <;0 , ·,)i gin s~ cu" h:il1tt 1.\11 kilo 


6. 	 i"\~"y"n I ~C J( hi "h~" n, lihh h""TSen , 11;\1 ' I';'nl; $'; " dA" I.
~I N~,,~·i'n I ~ t ~ .. ; "hi,n < ~ ~h~M h~o T:\; §~ " d, djnh hinl hinl' 
I '" sa" cb dinh IIirll hmh dll~ II~ Ili~n Ihw IIIlU)CIl ~;:i Irir ha<! ... 00 Il" k~. Ngu) en gla 1 iii san d. 
di"h h;}" I .. " .. !lao 106m loon to; tic ch, pi" mil (<">Ilg I,. phal bel rn d~ c6 dUVC Tai So"n cb dinh hi"m 
I"nh hnh d~n Ih"i di,;," dUll lai ~n do niu I",ng thai sin ",n~ >If d~"S- C~c chi ph; ph,;1 sinh sa .. 
~hi III"" b.~11 d~1I d" d""" glt; l~IIS nllu}~"!!,1 ni $Hn c& din" loil"u h'nh n~" (ok chi ph; n;,~ chk 
chlin I,;m t~n~ Iqi ich kmh I~ Iron!! tUI1lI¥- la' du SII dqng I';; san db. Cae chi phi kho,,!> thoa n':'n 
die" ki~n Ire" dllqc gIIi nh~n nga} <00 chi Ilhl. 

Khi Tai san ci. dinh hiru hinh duvc !)dn hay Ihanh I). nlluyen ~ii ,,; lh~u 10"" itl} ~J duvc IIOa sO 
'" 1>31 kj kloruin I~i lA nao pI"'l ,;nll do < . ,~ thanh I~· M.. d,f\)'C li"h ,·Ro Ih" "h~p hay chi pI,i {!'(M'1l

n'''". 
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u'" eh, ~ I I'~'" vnn R;ocl>. I'hu""'~ Wn 110... Qu;ln Cay Gij}·. Th~nh pIo(, IIA Nili 
!lAO l·AU rAI CI IiNIl 
clIO ,,~'" toi chillh .~\ \Il "" nga}·.11 'h;,,~ 12 n~ t" 2010 
I)"" th U)~' ",i" h n.u ..on ,;" 01" " to (t i ~p ,I""OJ 

Ta; ,..~" ~<', d l"h My binh du\lC ~h~" "00 lhe... plmm'f pMp (/"""g thallI', dl'" loin Ihili giall b;}u 

dlmg uoo: Imh. st. n.1m ktJu IL"" ~,~, ~~~!ofi H; san fu dlnh hnu hinll "h" "",,u: 


1 .~ilaIH'lcA di,'h st. '~I" 

().i _ 05PI"Nn~ 11\''' '·~n 13'. Ir,,) ~n d~n 


0) . 05
TI"~I bi d\l"1' ev 'I""" I~ 

b) C hi ph; Xii)" d\fn ~ w b"n d " d ' '''1: 

Chi 1m; XDCUDI) pha" ""h d< chi pI, i hen q"an I' \lc li~p I 000 s,',m ea l;ii ' ·3) ,<'m hva n~u eo) 

d~n eOK Iili ~n c\:IIlI' ,"ung qua Ifinh ,,:\y dVng. m:i~ miic 'hi~' hi lInng I~p d~1 C;Ing nil" chi phi l;en 

quan dOn ' ...\: >I'-~ (him TS("O <1:",1' IIIQC h;~n . C~ la; san na) d .... "" ghi nh.;n Ihro gia g&: ~.,;
""''''I' dll\l't" linh kh:\" hao. 

'.J i'o'~ uy~ n I ~t J: hi nh:) n ,.~ ~h,\ " h'''' 11:\1 ( I i>" ~ sa n d~u Ht 
1l~1 dQIl Il "", (11'11' t" I,; gia Iri 'lu )"~n su dill '!: din d"(1< khoiu hn(llhc'\) pl1U'JIlg phap dUlmg Ih~n!> dlra 
I.~n thloi )l. i~n tllll~ Jil1th~n qU) ,()lIh s.S tin", kh:iu 11a<1 C"ll U;',1 d9"II !ci ll d~" I" Iii 40 "~11I 

,I) T i j s~n c~ dinh , .... ho nlo 

I ;i ph~" clmunS In"h III"\n lni", m.~). .."h. 


7. 	 N:: u,'·" tit ~ ~ 1O~ " ~ hi ph, II." In ",< 
e,i"l: q l . ,I(III}: r(1 


("ioc cong <I' . dlll1!> "I' ,(,' dim vi"'.lI dll" ~ d"l'c phan 00 vito chi phi theo plmon g phap d",·mg Ihn"J; 

\ ;,i tl~'i I'i"n ph~11 1>0.\ kin;"!> '1",, 2 n~m. 


II. 	 Nl!u ~;· n I ~C ~~ lo~" f ~f khoiin n<f(,h i lni,~ chi ph; pha ; l no 
COC ~bo.1" I.... phai 1111 ,.:i elli ph' 111~1! tl"ll do.rqo; Sh' n~n eho so!, l i~n ph'" Ira Im"l' luung la' lien 

qU3" de", hanl' hoa ,.'; dieh "I' ,,~ "h~n dnvc. 0" phi plLli Ira duqc Sho""in d\l3 Ir':n ok !rue IInh 

h"" I, ,~ s..'. I'~" ph,,; I",. 

Vi~" ph';" I"i, i de khul1 01 pha i 1m lil plHli I'lL O1~uoi ball. ch i pl,i 1~1II; In' vii phai Ira khac <1l1(1" Ihl'" 
hi~'llhco IlgU)·~1l t~c r.a". 
• 	 I'h;,i Ira n!"""j b;in phil .. anh cae khon" ()h~i Ira mang linlt "hAl 'huong "'~i ph:il ~inh til gill<> 

djch nlU3 Mnl' 1toOO. dieh lI'. lai san , ·allSuo; 00.01 lil ,\un 'i d<,\c l;i1l ,·iii COng I). bao 1...\'" cn 

C/IC khoan pha, 1m ~h, nh;;p kh:iu Ihong qua ngui:ri ""iin ") Ih;!c 

• 	 Chi ph, pha, I'-~ ()h~" ,;nh cae kh"~,, phai 1m clIO himg h6a. dich 'I' dn nh6n d,,<,><: lif ngul" ban

I",.., ,(il C (l "~ d]l clio " I'''oi 1\11'" O1 I"",!! eh"" chi 1I"Ii d" "h \r~ "I' I"", (I"" h".-;< chun d" II /; W. 

Iii; li¢" k~ to;;n vil de khnan ph~i lr.1 d", "g"ui lao dQ ll g,~ !i~ " 1,,\1,,1' IIgh, ph<'p. de kho"" 

",i phi 'an ~";"I. ~ illh doa"h pha; Irk~ In.;;';. 

1'1",; Ira ~Iwt<: ph~" :inh cae khoan pl'a, Ira kho"S ~D I["h Ih"""g "'~i. LI"jns Ii"" qua" <ltn gio.o dith 
",ua. !Ki'L e,,,,s d l, llill1l? h6.~ dieh 'v·· 

" 
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CONG TY CO PHAN OAU Ttl PV2 
f)., ch' s6 I 1'1""" VO .. n~th, PhllOn!: W" 11&10. Qu~n du Gi~y, Tl>i>nh rM II. Ni>i 

IJI\O l'I\O T1\1 ell iN II 


<I,,, ,,~"' ,;" <h,nh L.~ ,"'''' "P) ,II Ib;in~ 12 Ril" 2621)

I',,, ,"")":,",;"" II'" .," I~ I t hl"h (I;j.p Iht<J) 


'I, 	 ~t:").n d" !thi nh~ '" t.n fh u W hh 
v,l.. rI", "" h,r.. 
Vt.lIl'Op t,o;, ch" <;(I hOu d,1\l'I! gh, IIh"" lheo ¢ Ihlre I~ d3 gop cua cae c.:.oo..g. 

Th,II1: " .... ~:" .." I'M~.. 

n~lI", dlf '~n ~"pI~n duoc ghi nhio 111OO ,J, .:I.eoh I~h g,ira gi:i phil hallh "i ...~"h I!i:l ~J ph;~u 

khi ph;;1 h"nh IA" "~II, j)h~1 hj",h bO sung 1,* chellll ~eh giira l'ii ,:Ii ph.;il Mnh , ' ;1 l'iollrj.J. ,,'d, 

cu~ e,i pI"~" '1"5 . Ch, IlIli love I'q, htn q"~,, d~n , io,"'e pldt hanh bO sung ct. pI,;Ju va liii pl~it h~lIh 

cli ph;.'u qU) d,rQ'C ghi 1" 3111 Ih~ng dll ,An Co (>II~" 


T drl, I"" e,;e 'I"l 

CM 'IuS' d"lre n id, I~fllr"ng n~1II C~II e,l' 'he" Nghj q"Y~1 D~i h(ii dc\ng co dons ~a si, dllng Ilu,"() 


D~'_" 	 )a.... 	 . 
K1" IIH',' I~i ,6 plll~ " do C6 11g lY ,,111<, h ~ "II, LI",,", lI~n Ira bao g,\m e3 cae ch, ph ' hon qll,'" d~1I 
l',a" d!eh ""o,JC ~ l lI ""611 I" t,l phi ~ II ',"S' ,II dlLl,lc I,h.; " "" 11 1;\ "'I'l ~hu"" g"im trlr IroTl l' v<in dIU su 
hi' (I , Khi l,ii philt h:',,'II , d"'n ll l¢ch ~ i il'a gi,,\ l:1i ph:\t h,,, ,,, va ~i ;\ ,ci sileh cua ccll'il i ~ " G"5' ""I"'" l'hi 

"''' ( I" t;~" Th~"g d" ",\" ~,, 1' 1I ~ I1 , 

I.Vi 11/111(;11 dll'" "1",,, pl"j; 

(jhi "h~" .~{ 'I"~ ~,,,h <I"~l1h n~i . I{,I j.,1U II",,! Ih~, " ~I' dl)':lI\h n~hi¢p "i\ lioh hi"h pI,;',n (hia 'lli 

"h"~,, hu{ic.w Iy I'; CII" d'X1I111 n gh i~p, 


C,; lilT 


C., I,'e '!of\/'\: l'hi IIh~n fa ' .... ph.ai 1m ~hi duIJ'C conI' M 


III, 	 Ngu~~" j ~~ ' "iI rhlrt>llJ: phar J:h i n h~ II IIm'nh II,~ 
0."",11 II", bUll 1'''''1: II<Hi, I"'...," phi", 

noonh 11111 0011 "'ng!loa, Ihanh pIl:lm duQC: gh' "hill ~hi dA,'g . ,"-.; thn.. mAti de d;.\" k;,;n SItu: 

Doonh n~h'~r d;l chulell !!'DoIl pllA" ~'m 'U' ro d 1\/, .ell sill ';~n 'cr; qll>~" ><1 huu san 
pha", """" h:lng hOO cho liS""; mila 

Doanh "ghir,'p LliOnS cOn "~111 l"i' "uy~n qUo' " I) hang h6a IIhll IIg"...i sa him hang hOa 

h,,~ qUl'"'' li~m""';1 halll' h"" , 

Uoanh Ihu dllQ<' xac djnh mong ",',; ehk ch:\n, Kh , l-.qp dl.ng qu; djllh n~"i:r; mila dllqoc 

q(J)'~n Ira I~i ... n ph'... _ h~ng 1IOlI, d.~ "'\~1 Iho:.'<) nhunt; di~" k;~" ell (h~, d""nh Ih" ch' 

du\" ghi nh~n 'h i nhuns di~u ki~n 'I' Ih~ d6 khont; co.n tlm I,i .il ng""'; mu" ~hQns 
d"..e qu),,,n Ir" I~i san pham_ hllllg tloa l 11"/ I ,,,,'rn~ hili' kh,ich hanS cO ~") ~n 1", I~ i h'lng 

hoa <1,,0-; hinh (h"e dOi I~i de I~)' IU\ " t! 1100, dlCh "I' ~h :li:), 

Oo"" h nShi¢p d~ 111U d"Q'c ho~~ '" Ih" '1"i'~ lQ'i ~h ki ll h!~ {i, t;iaD dieh ban hilllg, 

;':"e dj"h ,hr"c d,; phi Ii"" 'I""" d~II g;a~ dit ll Mil lidnl" 

'" 
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Oi. 0111 : S<i I 1' 1 '~ l ll Viin lliIC h, Phuong Yell H"• . Q"~" cau Gii),. Thimh phi, fl . Ni> i 
BAO clio 'l AI ("lIiN Il 
d", "J", Ill i ehll,h kot 'Ilik Ilgil)' ,11 ' hang 12 n~n,21120 
lJa n Ihn)" oninh 11';0 c'o titi ch in h (! i ~jllhoo) 

DOl"''' 1/'" a m:: <'Ii" die" q . 


Doanh tillt w n g iao die h CEI ":; dop did, \'1' 'htll''' );hi nh5 1t khi k~1 q,,~ « m giao d ieh do dlE<;rc xae 


di llh milt deh da ng ti n c~" Tru,'m); IHlP did, VI' d"<I" Ihll" hi ~lllro" g "hi~" k)' Ihi doal1 h Ih ll du"e 


gh i Ith ~n u~llg ky dU(le c,' r> oil do k~{ qua ph,1n <'0"); " i ~c ,I~ Ito,;" Ih!m h do ng';y k~1 Ihu" k:\' k ~ 


too; " , Kfl qua clIn giao dieh eu n., d p did, 'I' (1"1'0 ''''' din h kh i Ihtla nH,n tiol co CNc d i ~u k i~n ,",I: 
IJ"",,h Ihu ,1"\1<' ~,;c diuh It",,, ., d,\i , h,j , chAn. Khi hl'P d6n); qui d ,nh "guoi muo dUI'e 

G"}~n IIlI lili Ji ch " ll d~ ITllW Ihea nhimg di~t l ki~1l ql the. doanh 11m ch i dLIOC ghi nh~1l 
khi ll hi'"g (li~u ki~" '1' 11,0 do khoHg con If, n t~i va nsuo-; mll n kho ,, £ dU(lc q"l'~ n lro t~ ; 
,ll eli v ~ ,I:; CHn); cAp. 

C6 kha ,,,-m),' 11m dU(l" lai k ll ki"h 1~ HI ~ i ao die;' c""g d r di ch "I' d,l. 

X:k d inh dU(Jc ph ~n con); vi¢c (1,1 hQil" thAnh \ '';0 "gay k~ll h i'c n~lU la i , hin1l . 

Xoic d i"h d,",,,, c hi phi ph"t s;" h cho );i"o d ieh " it c hi phi d0 hoim Ih,\nh giao die h cll ng 

d p did, \ ' ~ do. 

TiJ" hii 

Tie n t5i dU'le !,Ill i " h~n tren en .W d~n {ieh. dU'le x:ic ,ti "h lri'n s';' d<r d e In i kho"n (i~ Lt s ui ,' il l ~ i 
" "\11 11 11" I~ li"'g I.)' , 

II. 	 Ngu)'ii n !,~c I;t· I"" n ::i" ",j n hi, ng ba n. 
Gi; von himg b:in lrong " '1m dlf"" ghi "h~n pht" h'll' ,'rri ,Io:mh thu pM I sinh nons k~ va da m bao 
I",,,, Ih" " guye n I~C Ih ~n IrQnS, 

IA', i \rr! c hi phi n¥" yc il "~I ti¢" Irl'e ! i ~p t i~ " han Wilt " ' i'~ bi"h It,, ,,,,,S. c hi phi nll,;n cons- chi phi 
san x~,itt ch ung co d inh khon); ph'; l1 00 ";'0 ~i,; If; ,a ll ph.'; m nh~1? kilO . ke Im'on pl"' i linh ngay " flO 
~i", \on h,;ug bAn (>1" J khi lr,' (Ii d c kho,<n Ni; tIH'o" g, HC Il eo) k(' ca khi s.'" pili" .. . hang hi:>" c h'," 
dU\lc x"c ,tinh Ii, li,'u Ih". 
Kho," " ,I" phong giam g in himg tAn kilO dU\lC l; nh do ); ia ,{,n himg bim I"; " eu,m,t" !tt\ll '" hiH' ., 
I,',,, kilo va ph'\n chenh I¢ch giua gia Ir j 1;, ,,,1,, en t h~ Ih\rc hi~n dU(Jc nho han Sij gtk ha ng 1,,,, kho. 
Kil i x,;c d il1 h kht"i IU(Jng hi"'g to" kil o bi giom gil, cAn ph , i uich I ~pd \r phong. k~ to;;n ph ai lo~i Irit 
kht',i tUI"'g ha ng t.\ n khn da ~~. dU(lc hop Jil ng {ie Ll thv (co gia lri (huiln co l h~ Ih\<o l1i~n J u(JC 
kh,; "g Ih,',p hon gi;i uj ghi ,{,) " hung ch llJ dm)' ~n .,"'0 ell<) kh:K h 1I,\ng n~u co b.i.,,~ elH'rng eh~< 
c h~n , ~ 'i~e kh :ich hang S<' kha ng tir t>o thll" hie n tl(lP 

12. 	 Nguy.·n {~< 1;;· 1<.:In <hi p h; {:Ii c h;" I, 

1' I1 "n 'tIl h n!l ung kho" " d l i phi ho.)1 d(ins 1,',i ch inh bao gt:. m dK kIl o,tIl c hi phi ho~e d e klwbn I,'; 
lic n 4"'''' d~n de IIO~t (I<)n g (1,;" IU I;\ i ehiuh. ehi phi eho vay va di val' v ~t\. chi phi gop "t"n lien 
doa t\ h. lie " kcl. Iii c h "y~ n nh u(I"£ chilng khu.;n ng.~" hJn. c hi phi );i"o dich b" " elli'ng kil o,; " , D\, 
pho" g gi,,,n gii' , hi" ,., kho" '1 kinlt doa"h, U\' I,hi''' g Ii", 11\'\t diiu t" van d,m ,·i khk, kho,;" 1,1 phal 
,inll khi han I1 goni If . to t:5' g i:i ho i do;,i .. 

13. N j( u,\~n t:1< k~ ' o:\n c hi phi q u,i n Ij' do" nh ul(h if p 
Ch i phi '1''''' ' Iy do" "h ng" i~p phi", ,; "h <i,e <hi phi quim Ii' d "u'g ella doanh ngi1i¢p gilm de chi 
phi '" h""'g nh;; n v ien bQ ph~ n qll on Ii' dom,h nghi~p (t i0n IU(J")l' t i ~n con);. d~ kho"n phl' 
d p.",): lx,,, hi ~'" d h';'i. bao h i ~m y t~_ kin h phi cons doan. bao hie", Ih51 nsh , ~p C li O nhim ,'i'; n 
qu, n Iy d0.1 "h n ghi~p: chi ph i ",il li~ u v~ n phO "." cons e v too d("'l!-- kh ~" han TSCO dt'mg eho 
'I ""n Iy do",, (, ".,hi~p; l i~ n (hll e djl. t h "~ mo n bili: khoiln l:ip d \I phon); phili lhu kil o (loi, d ich \" 
nlll" ngo" i «li~" . ",roc. (l i~" t ho~ i . li,x. """ hien' I,; , sa ". cha)' "'\...): chi phi l>~nlO lie n kh<ic ({i~p 
kh ;',,, h. h';'i nghi kh:\ch hang... ). 

~ 

7,,,.
, 

f: 

~ 

" 




CONG TV CO PHAN oiu nf PV2 
Ilj:> eh' Sol 1 1'I>;tm V~ Il¥h. Phuimg Ycn III1a. t)oojn Cau Gi.:l). lM"h phJ Iti Nqi 
IIAOCAO TAl CtilMIl 

(00 ,,1m ,iti e~i"h ~~( ,10"" ng» .\1 'Mn~ 12 ..:;'" 2020 
B~" ''''' ) '~ ' ,ninh lI~o do ' ~i d, lnh (,iCp ' I"'~I 

I~. 	 N~"'-~ n l ~ c ' io "I"r,m~ ph ~p ~h i nh ~ n chi ph i Ihu: Ihu nh~ I' t1"~nb n~I'i~I ' hii'n h~nh. tbi phi 
110,,: tI,u "h~ I' t1,,~ n " "J( h~p h...an I¥ i 
Chi ploi .h,.. Ihu "hoip do.'mh nghiw 1iI11"ol ,h" n~p h,~n hilnh. dU1,ll: "nh do,ra Ire" ,I... nhw ',nh 
'hu~. Tt.u n""p linh 'Im~ d.enh I~eh.o 'Qi Iqi nhu~" l.', 10.'" lit do d~u clu"h elk khoa" d":nh I¢d, 
I~'" ,,,;,; gii1:1lh"~ ,ii k~ "",". cac eh; phi killing dug<; uti dmll uh.. ,Ii~" chm h cae k"rnin Ih .. nhJp 
kh,'ng "ha; e h i ll lh ll~ YO cite kho"" I~ <1010,,-' el",)<',,_ 
Co"g ') co "11,i1in, Vniip tI",~ lh" n " ~1' d""n" ngh i ~p ",fj Ih,,~ SIl"" :lO'Y. 

I ~. 	 T~ i .iin l:i i tbi"h 
I'M;" "'{Ii Itii ' ..." Iti; t"I,;',h 
('6"g'~ pi,;;!! 10~1 ca.: la. ",n liii chonh Iha!!h cit: nh6m: Iii; san tA, chinh d""" ghi nh~n ,hco gi,; .rj ~ 
h,.1' I':' loons qua I~" cao k~' qua h,,,,,. (1\"'1: kinh doanh, e,k khoon &u III "in, gill (\~n ng:i~ dao 
"an. cac I.h""" dlo ':IV va rho; Ihu.w; sail I';, ch inh "~" ,;.' ng d~ fl.' rl. V ;~ ph"" l o~i dt ,0, san liti -;OJl 

.I Ii"" n,,}" pll\' 11"'1'" ;'"0 b,,,, c h~' d "' I'" dieh ella la i ",,, IA ; e lli' lh ,Ii dlT<JC qu}J\ (11,, 11 I~ ; Ihi:r; '" d;':", gl" nh~n!xm d;\~ . lEi.! 
It,; ,'''II I"i d,;"I, ,A'll(' "/,, "1><.;" ,1,..1) gid If; 1/(1/' N II"",/: '1'~' &;" e,;" ~,:, '1'1(' 1~1(11 dt"'.11 ~""I ,/<1,"11, ;.. T 
I ;" san lai ch,nh d""..: ph~n lo~j iii ~h; nh;in Iheo gi:> Irj hqp Iy cl":;ng qua Il:io do l~~ qua hoot 
dii"g kinh dnaRh "~II dU\1c n~m !lOU- cIO linh d...1nh ho4ic dlf9C >'~I' d o n.....'" phan :in" llloCO g.a Irj 
h\JT' I)' 'hong qlla Uao do k~. qua h"", o\qolg kinh doanh I~i lbo'i diem ghi nloj,n han d;\u . 

{ ',it' kill,,'" <1,;" 'I' ".j", "", ,till "I',il" ,M" h,III 
Ok ~ 1"",,, (1;\" ILl nl1", ~,rl d~" ngay d,i(! h~n 110 e,ic lit ; san 'iI; chinh phi ph,, ; sinh "a; tlk khcmn 
1111", 11 t<~'", c6 dinh ho~ c6 tl>~ ,, :i<; dinh d c6 k) d"u h~n c6 di"" ""I C6ng I} t6 y (lin" "it .6 lha 
II~"~ g;ir ~n ng,;} (la., b~n . 

(',;,. k/"",,,, ..I", m,- ,,,,m.,; Ihl/. 
Cae lhoan cho ""~ ,,; pha, Ihu iii de ,iii """ Iili d"nh ph' ph'" s inh ,crj c:ie khoan Ihanh loon cd 
dinh ho~ c6 .h': >.<1\: dlnh '" lh';IIg du",", ""',,, ).~~ Iren Ih! ,",i)"1!

ril; .'(JIII,i i c/,!,," ."i"" ,,,;11): ,t,' /";11 

I!" """ ti,i chin l> ..-in .AIIg (I.! bti" I:. de Iii; s:m la, chillh phi JIII:ii lillh dUo)e .• ;;c dinh hi s,;n sims ~ 

Mn I",{,e khong du.;ll: "h~n I""i Iii cit: c';i sa" 11\. ch,,,h (!hi nh~n I~O 8.5 Iti 1><;11' If II.....nll qua U;i.co 

do.' ~:'I qua hO\l1 di>nll kmh doanh. cic kloonn .t~u III Gi" d~" ng:i~ dOO h,n botc cae khrn'" cho 'P) 

,it I,ha' Ih... 


Ghi fri ;:M ".,j btm i/,i" ,'"" "i,' )';" lii i e/d,, /, 

C:l~ la; ""II,,; ch",h du<,1\: ghi "h~n I~. "g"y "''''' ,Ii dting gh; nh~" I ~i "!,Uiy b,;". r~i , h/:o; t1,~m "Ii, 

nll,i" 1<'''' dj ,, _tai , .• " uii chi"h d ,n.lT xae dinh Ill eo ~,i, "walch; phi I)h:\t h~ " h elmt: de ch i I)hi ph~1 

' ;Il" ~II;;~ III,,, 'Ill , n Itl'" li:'ll d~n "i~c nw;,. I)h;",t h:\nh t:l; :<'''' Iii; chi"h d':', 


1(,. 	 N.y I,I"... ,,; ~io; .Io inh 
Ca<: cfing CI' '3; ehinh (IlJqo;' ph.'in 10;1; Iii n<;l ph.;i ,m tA, ch",to "'*' oonll (u ,·f.n clo" so hUll I~I IhQ, 
,10':", gl" "h~n b.,n d~" pi,,', I....,,, ,oi ban ch~, "a dinh "gi,ia CUll nil" ph~i 1m ';Ii chinh "'; COnll c~ ,J" 
~hu so hCUI, 

NI'" I"i/ lro; I.;i '-/';,,/1 

C''' ' l! Iy ph,,,, loa ; n<;o plIO, tr:t ,IIi ch.' '' h Ih,,,,h d~ nh6",: nq ph,;; Ir;, Iii; ,hinh d"ll< gh ; "h~n th,.., 

gi~ Iii I....,p I) lho"g q'~' lJiIo (au HI qua h"", diing kmh doanh, cae U~ lIin ,...., pha; Ira c"i chinh 

'I"...~ ~,"" dinh 'heo ,,-iii Ir; pli-;l" h,) V~t ph"" 101/; cac UlOOn "" I~i chonh pi'" Ih,* .Do ba" cl.A, 

'~"lIIc d'ch cu3 ~h~n nq Ii; chi"h va dtll}'l' qU}'~1 (Iinh I~i.hiri d"'''' gl" "hj.n b.,n d~u. 
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u,. eh, s6 I I 'h~", V~n B""h. Phu6ng vtn .."". QoJ;;.. ciou Giiy. TMnh pt,.) II~ No); 

11"0 Ci\O '1'AI CHII-IH 

~h" n~'n ,.I, oh inh HI thL'" ng"~ 3 I '"anK 12 ".\", 2020 
II"" II",) ~, ", In" II." <~u Iili <hinh (I ; ~I' 01 .,.,) 

,V" 1'1", 1m u,i d,i,,}' a,,~1{.' gil; "h(i" 1/",,, }!;,i 1r11~'1' Ii' Ih",,}! qll" Iki" ni" k';' q,u,IWljI a",,}! killl' 

0/""11;' 

"'v ph,,; Ira 13; chinh ""ve phim 10.11 III ghl "h~" Iheo gia Ifj ho;Jp I)' th""g qU3 Uio do ktl qua "''''' 

diinJ,llll1h ""a"h ,..!u duvc nam H'ii' d~ k,nh do:mh ho4c d,f\fC xi·p , '00 nh6", ph3n ~nh ,1\00 gi:i 'rj 

hl.'Jll} IhOt'g qll:l It:io cao ~~, <I";' hOIU do)ng kinh do:mh I~i Ihoi d,em gill "hfll h;on diu. 


N(f pllai ,m 'ai chlllh dUVC ph"u klfi ,,~u nllol11 cllirng l.oOO" n~m gill dc ~ inh do<lnh "til: 
• 	 I)U\1C .,10:" h.'mh ~c I~O rn d." )~" ch" 111\1< dkh "HOa I~i lrun~ ,hui Ili~" u~,i,,: 
• 	 ("\"£')' co"i "!n il n;j", Siir " h~", "' I'" tlkh 11111 k,Ji 1I\l~n h~ I ' : 
• 	 (")II~ q'l:,i ch;1I 11 1'''3i ,;"h ( Il l?,,~ i ,,,, de c";n~ C\lI.11chin l! ph,;i s in h ( Iu(l~ de 'Ii "h hi ",';'1 h\1p 

d,\ng hi'" I~" h I~ ' chill h ''''ik ",(>1 ~,\,,~ CI' ph&ng ng,ra ,u i '" 1';~ 1 1 '1"")' -'-I,: 
(',i<. HIII"" 'W 1,II<1i Inl t,); eM,,1I aul'" .,,~, <i,lllllllt'o Ki,i Iri /""ill bti 

~ 

N~' phm lro ,n; chinh ""I'<' xac dl"" lilco ~i.i 1'1 ph5n 00 duqc xli<: dinh ~"11 gia Iri gIIi n"~n ban ",.
dolu «'" "I' I~,~i Ira Ii; chinh lru di ~li<: klloon 110.'18 Ira wk, e(>n!1- "'*' nir de klloan ph,;n b6 Iii}' k~ 
",,11 Ihe" phuong I'MI' I~i ""~I IhllC I~ e,1lI plJin ehenb I~ch giir3 gia uj ghi nl~n ban .ciu ,a !1-i;i Iri '" 
dIUl h~". II;, di e:ie lhoan gi3m lri, (1'1~ 1;,,\,1 ~ IhOng qua ";¢e SU" dl'''!1- lni)t la; khoa" d" phOn!') 

00 gian' !1-;~ IIi lootc do ~hU"g the Ih .. ""; "" , 
-= 
I' h""nl' pI,al' I~i ","\, ,h\re I~ I" phu"ng ph~p I;"h loan gij Irj p";;n "'" d," '''''' lI"t" ,,,.;,, nh";m n" 
ph" 1m lIii chillh vii 1,ld<1 hi'> Ih" n h ~p I.~; hoOe ct, i I,h; 1ft ; Iro nl' l i ,,& li"n 4"'11, L~i s..,il lhl'c I~ Ii. 
I~ i s..,\! ell ; ~( kh;; " do<: I",', ,, !,' I ;~11 um; Iinll ~~ chi u" h o~c nhiin du"" """ g "mng lin "<lng su6! \'ong 
d,)i (1\, ~,~" """ co ng en I:' ; ch;nh ho~c ng~n h"n. nt ll d ,n I hi~l . lrt'r,~ lI;fl Irj gh; 50 hil'n I~i Ihnk" 
elm nq pll:i l '''' '0 ; chi"h, 

(jil, 1f!}!1/i ."i "'''' ",i" "1U1 11(1" ,,/l<Ii Im/,ii c/,;"" 
r~, Ilmi diem gj,i nh~n I~" d5... de klloan nq}>h,j, I"'; 11\; ch,nh ,\uv<" X;K dinh lheo gia phal hanh 
CI.ng c~c ~I" phi 1~"'1 sinh I;e" quan Irvo: I,Jp den , ,~ phal Mnll nq I';; d,i"h au, 

C,illJ: CI' ";,, c/m ,'" hi," 

C"'''g CI' "'" ehu ~ hilll hI loqp <!<'lUI' ~hu"g 10 duQ'C nhilng I"'; feh CO" I~i ,.~ IA. >;II) eua ({mg Iy 

..,u lhi In, d, ,,,,.,,, b{> I)gh,a ,,~, 


" 




CONG TY CO PHAN OAU nJ pV2 
Ilj. d u' st, I I'h~", V~u lJ""h. 1'1l,,,,,,¥ y.;" Ii ,.". OuJ" Clu GiAy. TMnh pl>o:\ H. NQ; 
IIMH'An TAl CliiNIl 
oh" ".1 ", I~ ; chi"h ~<llhUc ngay 11 lh,,,s Ie n,I,,, 202(1 
n"" lhu.,':·, ",i"h II." do ,iii <lIfnh (,.cp U,,·u) 

17. 	 II~" Ii,·" quail 
Ok t,.;n duqc coi l:i lien qua" .It.,"" "'VI b,;" ~V lha "~ng lie", sOOl "'*' c6 anh Inrung d3nS l ,: dt.i 
wi ""n ll~ Imn~ ~io,'c r~ qU)~ 1 d lnh cae chinl> .<.;och IAi chinh '" tK.,1 <l<;mg. Ck b.!11 dms dllVC "em 
I~ I":u 1"," qu~n nO" CUIl£ chi .. W klcm SOIlI chuug h.:t) chju Dnh hll""S ,u"S 1~ chung. 

'1 mng "~ "em :\,"i mi.; quail I>¢ cua cae ben li,;n quan. ban Ch~1 cua mt.. qua" II\' (llIqt: duj uVn g 
"h~tl hO'n hinh ,I.<fc phap l~· . 

v. 'I"l1 (J(ti(; TIN llO SUNG Cl iO cA(" "IIOAf' ~ I VC TltiNIIIl '\Y TRONG ij,\NG CAN 1)01 
".: 'roAN 

,. 	 Til·" " j <M< khll~1l1tro'''~ dO'll'ng li~n 

r;~" m31 

n~n gui ,,~"t1 hang khot1~ ly II,," 

("a~ klw;m hrO'nsdllO'ng 10..;', 


7"M X'" IIX';II Ik'"X <.,; kJ' I"", :..";,, klk;,'X 'I'''; J 

I/~;"X 

q U' 1: 

3.31~.101 

2.190.963 '138 

2.194.nS.089 

10.519.620. 185 
25.000.000.000 

25. IXJ() IJlJ(/ (j(}{/ 

J.5. K!i5.0J 'J .60 1 
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CONG TY CO PHAN DAU nJ pV2 
lIi~ d" . ~A I 1' 11,.." V~n 1J;,ch. l' lm~n~ H" 11",,- Q"~ " C'"Gi,iv. lilA"" phi, H. N¢i 
lJ"O cAo '''I CHiN II 
d", n.'''' la, chinh ~.!o Ihoc ngiy JI l~nM 12 n~m 2010 
lin ,h j;' ... inl, IlAu CN Iii <~ In~ II;~ lioeol 

I,,,h hinll hi~" ,Ivn~ ,Iu pl1l\"J!. il""" gi ; c h"mg kh",;" klllh donnh IIh" """ 

N"111 Ir",,< 
sf. d.~\1 n.~111 (91~.~S.~77) (%3.~70.779) 

frid. I~p dlJ 11I",n/,l 00 sun" lJ.079. ~09.448) l811.447.'H6) 
Iloan "h~p dlJ pho"!, H9~,(54.715 886.773.438 
St, <',,,\i nil ... \9 1 2.9"~.l77) 

hi D~II tlr n ~ m ~iit&n nt.~y ">k> h~D 
La Cae "t.omll;~n illll "g.l" h~to!l cv k\ h~D 01 "~m '~i N);'In I~;"g TMCI' [)Qug Naill A. 

So', < 1I~i dll' st.d~u dm 

Gi~ gt..- I) 'l phong Gia ,ok I}I{ pbOII' 
f), l" rrr ,."" nl"K Iy Iii" 

",,""/•• IiJ" Ah 4!JII./IIIII./IIIII (1/liI.7i17.SUII) 49~.UOU.I/I/I! (J17.351.~<O) 


Co'm!! I) «; pll~" OO"g 

"M-i";' "lad;" ( I) ~9\J.OOIU)O(l (208.137.500) 4'10.000.000 (3 t7.351.'143) 
1);1" IIr lI'if' ,.J.. ,.,;" ..a .. 
,/,,,, ,.; kI,ac 3'.464. /150.01/1/ (II. O.I~. 511.11.1) 411.440.51'1.1140 (II. '14. 9'1fill(4) 

('(·'ng Iy C,j ph;\" F(lrl;", 

NI"" I " IIlg y~ " (2) 15.000.000.000 15.000.000.000 

11\,1' I';". )'~ COli... N"h~p 


1)0.." "0.'1 131 13673080.000 t8.0J9.51 1 . .2.21) 1).678.080.000 (8.0)9511..223) 


C""" 1~ Co phato OOu 1". 

'1 (1«""" mai I'll Djoh \"~ 


VillilC"m;" '176469,840 (~ ~5.484,l\41 ) 


T,')"" Co"S 1) Co pllj" Hi 

0011 hio.'I1l- I'V IRc (~) 

III.HI1.298.72J) q".~ 

(I); 1.1; khna ll <l~u III va" C'\ I1 ~ I) Cil l)h~ 11 Ci)II~ n gl~ Alad;n 1i1 ~u O uyel dinh s,\ IUOI:)- IIDQT 
Il~;\) 16 lh:;n8 I I n~ I" 20 16 ""~ I (Oi <long Oll3n ni C"ns I~' ci. ph~n I)h I II l'V2. rtlCO d& Cons 1) 
HUI) 490.000.000 VNl) mm'lI ifng 490/. ,,',,, di~" I~. Cong I) ci. ph~n COol ... nl:(h~ "Iadin duQ'C 
IM"h I~p ,hcu G;;i) d"mg n...,n d~IIg k~ doanh "I:(h~p Con" 1) d, ph~n sti OL07641.285 ng.~) 21 
Ih;o"" 11 "~m 2016 "(oi sti \6n d,~" It 1000000.000 VI\l). 

(.2). " huan d!i" III gop vi.n ""'S 3 ~,i ,long khoo 11111,, 11 I~p COlIS 1) Ct. ph!;n Fortika N~m Truns 
Ycn d.: Clulg h..,p Hie d~II I" ~ha " h:ic Jv an I~i Lo eNI khl' dO Ihj I rung veil. Gil' " j "on d:l gop 
I 5 I~ d,\ng mm'g d"....,S 1 mr. ,on dl~u I~ C~!!- 1~ ' cJ ph:ll! f onika Nam T run" ycn. I~" Ihoi die", 
In(1I I~'. Ging I) 11~Y dMg !ho,rc h~" I!ng ,',,11 dieu I~ de 'ieJ1 I~e lr"," kha; dV an. 

(.I): "h,,1I" ,1,\" III g6p .'.... n v.,,, 11'.'"11 Hie ~A C""g NSh i ~ p Do"n " J l11 h{lIn chuy~n d,',; "'IIC dioh sll 
"I,nil dl\1 "it pMI >ritn h~ 15ng 1~; s,'. 30 phi. Tiin "'IDi. lluang Mai. Ila NOi. o,in n!li1~ 31 Ih;;ng 12 
n~m 2020. Ci'''1' ') d~ ,,01' 13_678.0110.000 VNO 11/\,'"1' dlmlll'- 26.582% .. <'m dlCII ~ G;a Irj dv 
I'""-',,,S dllI7C lnoh lip """ ,.-en 13 s& d3 IrM:-h lit n~m 2014. Nom 2019. O~i h{li ,haul! \;~" ,huon" 
"i"n I ITX dllh<)" ... qua phu(1ns'; .. pllan phd; Iqi nhU~1I ",lIn 201 M,~~~ oo..ch kinh doonh nlIm 
101') \I~" 'V" co \~; d Cons I ~' C<'r phAn d5u I" I'V2 d~ dlll'c lhan il lo;;n c<) 1',e '''1m 20 18 .'; Ii"" Iii 
'I I ,5~.2.'J50 VND. 

Y 
~ 

oJ<, 

~ 

~ 
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0", ch' SO 1 I",,",," V~n O~ch, rt.utmg Y~n II..., ~n Ca" G.a), rh~nh pt.& IU Nili 
IIAU CAO TAl OIIN!1 

elo" " ~m I. ; eM" h ~I! Ih"" "giy 31 .h;\ng 12 "a", 2020 
na" thu),l , '"h''' n,l" dn ,iii d,i"" (\ ;i·p ""'" 

(4): COII~ I) Cli ph~u n A" '" I'V2 5I:t hitu 1.0711,5'17 cO .>ldn ~,., rOnll Cons Iy C6 p/Jn Tiii b30 
hi~"" f>VIRc IUlI';'n,..,...,i';; Iri IO_735'~70.000 d,~n" chi&m lAX'" I'6n di~u I~ Trool;d6 st.1"""'1; 
c,; [>Ioi" 'I' do d,,,).!,, nh"<11'" lit 1.0711.597 ....~ ph.~n. sitllfQl'S d. pIi.~n h~n ch~ cI,u)~n "h"Q""" Iii. 0 
co ph;;", G~1Ir, W .ach eua kl"",,, £1;\" III ,10\) .inh de'." "10'1)' J' lruing 12 Mm 2020 Ih~u UW ~"" lai 
ct""h ~"" I ''''I; CO"S I)' Co phl" ni B~u hicll1 I'VII. 10.7115,971).000 <lbng_ 

J. Phai II,,, I1J(ii., h\,,, t';3 khi,eh h,;nJ( 

=.. ===Jj;L;t".'"''" ~,,~",=====Ji~of,,·,!,,·"1i =-~m~~~~ = "=.='}"' Giii I rj VI[ ph" " g Gi;i I -..!!.,(I,h" n:; 
Phtl; Ihlt nk Ahtirh hi''':: 
Ahuc 

('o" ll 1\ G. 1""'" Oi~".u 

Vi~" tho"g Vi91 (I) ~\ 594.000.000 (21,5'14.000,000) 21,5<)4 ,000_ 000 (1 1.S94.()(l(I.OOO) -;


!("i,~ 'h',eh ho"g ~h,'k 
I ,6%554400 '1:~2IijQi~g cO..(2L594.000.0IH)) lJ.29{1.5SHOO 12 1 .~'1MOO.(00)C I) U ~ 

Ib 
( I) DOi "'i lh""" lmai Ihu COOt; I~ co:. pI~l", l)i~n nj- V i"" 'h""'~ Vi~l . (""nil Iy d:l Iii", Ihu " 'c khili ill . 
ki~n )~u din phia Ngan him" boo I~"h phai lhanh ""m 10.'''' bO sf, !I~" n~). Hi~n ,-v k;~n dans Irons 
qua ["nh Ih" I~ hb SO' cua loa >ill. COliS Iy d~ da"" gi:i I:ha I~~ns Ihu h&i ~it .rkh I~p oJ", pM"t; cho 
,.,.,,,1,.;:. kho.,n I'h~i .10" ,,3~. 

~ . Td 1,.,.0'" ~ hu ,, ~ ,"rl 1o;l n "s~n 1'1'" 

V~n Ph;",!> I ,,~, S" Ph." Ilitu Thirc 

Con~ I)' I.U~l TNI II I l.Ii';" 1.I:k 

CO",.., I~ ct, 11I'~" Tu ,~" d~u IU XI\K Qu.k I~ 
VOl ,
Cae II],,, e",,~ Clip ~hAc 


C') II ~ 


55.000.000 55.000.000 

50.000.000 50.000.000 

363.636.364 363.636.364 

8$ ,5 g0000 tiJ.SOO ,OOO 

S~7.2 14'd64 5l 2 . ' J6.J6~ 



CONG TV CO PHAN OAU Ttl PV2 
fJi. d" ~,; I PI",," V~" 1l(l<1o, Phu/m& ""n Ho., Q"~n C!u Gil). INmh p"; 1I~ Nlli 
IIAOCA<"i rA I CHINII 
"00 n~m ,~i . hmh ~;ir IhllC n~:io) J I ll.a.., 12 "",n 2020 
Ibn 'ho)~, IIII.h H:h. d" ••1 <hln . I"j,p ,hou) 

~. e,i.· khoiin I,hiii Ih" k id,· 

~ ) J\'I!~ " h" n 

s.'i d~u alim 

GiLilrj Ill' [Jh ll ng (;1<. lI'j I)" [Jhi.n&
1'/111; r/", <'1;,,/,; "'li fe,." ",I 
"/ilill Milk / U 6II11J>J17. 1117 (41.J 77. 'JSU'10j 7/.J17.J3S.3411 (41.3n. 'JS 1.4'10) 

Ui I;";" gil. c"l' ~~. """ 109.840.000 
K) ell"",. k} q"y !4AOO.OOO 24.400000 
0,,);\ V,-, Q,,,,, ' !;\ H"i IJJ.150 ,6~5 

C{'''g I~ I NIIH II",,,, M~ Oia 
40.:33655.521 !~O. 23 '.655.S: I ) 40_:3l.6S55~ I ! ~O.~33 .65S.52 1), '"1.>\. d\f 'hIt '" IlQII "'~'!;\ U),"oc "~,, ttl (2) 1,144,20)5.969 " 144.295.969) 1.144.2'>5.'>69 (1 . 144.295.969) 

1~'" t"rng 2.7'J(J2~g,737 1.505,945.818 
I'hni ,",, ,)lIg "IgU)~" Anh 
T,,,,,, II"" go\ 1' "~n kinh doollh 
11 ) 23.000,000,0(1) 
I'h,,; ,I, ,, ,'I"lI ron L!f(ml!. Vi~1 

5.600.000,00(1" "h • 
I'h,,, .hu IIIlP IDc kinh doanh 
Ong II'; VAn TN "'1.910) 500.000 
Ok khuan 1,I",i Ih" ng,ll1 h ~ " 
,h:\<; 123,072.385 99. 1'111.040 
(;{, n:! IJ4.J6IU IJ.291 \~ I.J77.95 IA'IO) 11.717JJ5JJ8 (4 1.J17."~1.490) 

(I): I.io kho"n pha' ,I", Ii, de 1I\J1' dQng 10 \11' ule d,\" '" sf, ()(,JIlDHTbT!'20 I III'VII-1I11-1G kj n~'\y 
05 thiong 0 1 nan, 201 1. II\lp tli,,,!: hill' I"" dAu '" sf, 09lIUlIITOT/20 11/I'VII -1 IMG k) ngay 18 
thang O~ ,.s", ~Oll ,,', c~c bien bUn .~3c dinh "sbi" "\0 cong nil ky ngio) 20 Ih;ing 12 n~m 2012. 
Th...., dO. ,,,ns sf, t~" pltai .h" 1t>oo 1:6", ca gok ,,; l-ii) ,ir c&.; hqp """S U)' .h~c d1u ILl cI:1 q"'; IL;rn 
nh,,,,s dt',;.x kho,,!;\ ,h\le h,~" nshiu 'I' .hanh ,eNin I;; 53 .9~6,2Iq.7% dt',,,!;\_COnI!. 'Y d~ .hu h,\; .~i 
""I limn h,," III (3,\, dl,ing .an I~ i h uy~ " I.ong Th'''' h. " "h o.'ml: Na; \",'/i "'''': gi:l .ri tlLl\lC h"i ben 
Ihons nhll, ,h.." d. 11\,1' d<':."s. clo"yen nhu<;Ing L't ~7. 848. 5J'>. 202 tI,',ng: (;i. on"" tfen 1IQl> lk\ns 
d'u)~n "h..,\, ,,1'- du\fC Iha", d,;';'" d\f1l1ren Chung lh" d,nh jJo:I ,j, 289. 1!l 2ICT-VVH1C'lMN np) 
~J .ha,,!! 10 n.1111 201! c... eong.) C.; ph;\n Oinh g,a "iI bioh "~ Hi chmh Vi.;, l'Il"'" Cl" " h:inh 
M,~n N~m _ I~n ,Io"i <li':111 J I IIo,;,,~ I: n~'" 20 19 cOe 10 (1,\, Ih" lIbi vin d um sanll dU\lc I~n Cong 
') e,i l'h~n .tAu 1lr PV:, rloeo .h')I11: lin n', Ton~ CiJC "",~ thi C~ "¥ I)' Ho~" My Gia da ngirn!;\ h"~' 
<I";,ng. C,;,,~ 'y.tii lfIell I~p 1f)(W. d\l' pI'lmg phai Ihu kto.1 dOi d<ii , -m ~ho3n "" n~)·. Tmng ...1m 
:019. Ct''''1!. ') d<llhu I,,}i d"Q<: 2.385, 116.275 d.'\ng "iL hoin nll6p dV pl1/lnl: ,J, .i~n ''''''n. 

(2); l.'; kill"'" ' ~ i <I,! ,IHI tir ~,;c 11<;11) Mmg Uy th:k da" IIr, T6"1> Gi,;m d,\.: d~ d:i nh g ia ,A Irich I~p 
d" pl"'''g nil I~,a; Ih" kho d<ii ,6i ~i" IIi 1.144.295.'>69 .t6ng. 
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CONG TY CO PHAN OAU TlI PVl 

Ilia oh " s..'i I Ph.nl V~n lI;><:h . 1'1","ms yen II"". Quan C~u od). I Mnh pi'" lIa Nl); 

U,\O CAO T ,\ 1 ClliN11 
<00 "'im I.; chinh~.!J Ih"" ng~) .11 lhang 11 nl'" 1020 
n.~ ' hu)~' "' '''h n'Q d .. 16i chl8h (Ioip ,htu) 

(3): La U",,,n lI~n 1:\",,", "<'H' Linh .m"h nM hi';" Ih" li~" k~ Ih* dl' "n Kilu roM u Ih~p dng 
r.",~~ Can!.;" ItIro IIQll (ki.,'11 gOp .,',n kinh .mnh ~8 1102l201111IlXJVKo-rV~ -NAT gil"r:l 
~o"g Iy Co [lI,~" dAli nr IIV2 d Onl! N"u)"~n Anh Tuin. 1"".. IIIC g6p . ',I.n "gay 30 Iha"l! 12 "~m 
20 I S ~;a 1",,, 'I ..... I!;~n gop ",In d.'" "sa}J I Ih'n" 12 n~'" 1019 "Cr; I~; .U;'I S. 5~..t"~,,,. LVi nhu~n. . . 
gop ,';n dll"", Ihanh I,Mn,;aU n~)' I"'1 h~n h\fp oonl1. 

1.0) I),,; h~n 
sf, <ul.i "~nl sf, d~u n ~ '" 

tji ,; Iri ~I'hlon l: ( ihllri I)" "hlonG 
I'ha; Ih .. lif II'll' d,;"" 11 (>1' I,,~ 
~;"h d,)a" h 43.724 695,~88 I43. n4.6'15.5~8) 4J .724.695.58K (4n24.6'15.588) 

( .,~,.... Il (",; /)/";,, ,f,j" ,,, X,il"

tI,,,,,, IS/Ii 16600 (JOOIiI)(I 126.(;(#) 1iI)(I.lJO()j 16.fAJll, UOfJ (J(IO (]f, t;()() 000.(00) 


( .'~I): /I' l ,; ph,i" oJ" Itt ,.,; 

"/~;llri"" S,ft. 0" (]/ IHJOO.ooo.(}{)() (I.Woo U/lfJ. OOf/J I j ()(J(J {/(J() ()f}() /1$.000. (J(KHJlJOj 

(·,UI): n' TVIIII ( ·hi Ih<i"h 1 JJ 111~(,<jj5AA 1111J 695 58101/ 1.11J 1195.5}!8 (! I!J 6H5XX/ 


" } '1"5 lS 0"'..-< ,la, """ 80916003 HO.9)(,.OOJ 
C{mg I) TNI HI 0 ,1" I" Lunl! 
" I;; PI 5.090,000,000 S.()'lO,OOO.OOO 
C~" !! ~8. H9!\ .6t 1.~9 1 !43. 7H.695.~IIlI) 4H.H'IH. l1.5'1 1 (4J.72M9S.SS!l) 

( I): L:l khQa l1 ph :; ; Ill " I Il ~o 11V1' ,(,j,,); II (>p lite kin h d"" Llh d:\" ILl dl' An Xn)' ,11' Ll g kim nha cr. ,.~" 
I'h ll ng d iu Ilute "" Cae h~ l\!! JIl l": c,\ O)); tri,," h~ 1;\"" kh"" I~; [lim"",); Tnul); 11 1m. q"~'1 cli" Gi~\. 
II" N';'i, T" O)~ '" 1014. C''''(I. I) d~ Iric h IJp d\, pil,me: 100"/0 kl"",,, ,.., ph:,; 111H 111'), 

(~I· Lil khoon ph3; Ih" 11lC() c.tc 11\Ill ,tt..,); hllPlli<: I~" dnanh ky .6i Conlll) C" ph,\n oi", III PMI 
"ien S,o" 1)" (£"'; lal iii COO" I) ~oo 1)0) ~ d:1u III Xii) <I\ffi£ "a en; I~ IJi chu,,!! til ~U I A- 1 B 
11",,,S Chi K;",,_ dIU Gi:l)'. II~ NI'<I'~ <l1';on ea; 1:)0 nM I~p lhoi' Xc hIll GOo:! Um I,i Qu~n Lon!!; 
lIi':II: PV:' ~kh",i l,~" C,,"!! I} Sao 1)0 rn 10a_ N!p~ ~71O!r.OI6 Tu.. lin I'DTI' Iia "9' dA han 
1~1,,10 ban an sO IOt.:!OI6lKD"I M-IIT'~ ~I¢<: Ha"h cliip h'lP d....'!! hen doonh. lhoo do\ hu9c Con!! Iy 
""n do [lImi to.."" 1m ("lo"!! I) Clo Illmn d.iu ,u r'v~ loan bQ .... I;.\n 15.000.000.000 d,',"l!- o.fn IhiJi 
d..:", 30161':2020, C....,g IV S"" f).. ,",,, dUll! chi" Ihi ha"h a", Khoan nQ d~ dU(Ji: Irid ltip dv phO"" 
( 00"4 III "am 2014. 

(J); L>i kho3 11 I'ho; lhu C6"g I)' TN IIII C hi n"·,,, h lhoo ) I\'l' de;"g g6p ",\" d" d~u \\I "au <I\r ,i" kim 
.1" lhi l> ; ~" Nam. 1J ; ~ n Ng<,>e. I", h Q"an" Nam, Cong I)' Co p",\n d5" hr I' V~ ((~ ~ h()i kiCn C""g I)' 
TN HIl Chi Th,;n h, ns,;) 2~i9l20 1 6 ("6;, An Nh"" D,jn Th i A ~ ()i~" 1l,; 11 tI"h Q ,wng Na m d~ b~ n 

h:ln h bun an J, 12r20r6IKDTM-ST b"Qc C" ug Iy T NHH C~i Thanh pli ai tilnnl, lo:; n n(J g6c 
7.3JH.:4().OOO d,)nl1 ,·iI ~.146A35,200 d6ng II,)" 13; phal sinh . Tuy nhi"n de" 11~1' ,!<':m ) I Ihllng U 
,,~'" ~O lH. Cons I~ Co ph~n ()~" 111 IIV 2 '~n ch,,~ Ihu hl.; dill'<' khoon nQ Iren . Khoon nQ d~ !rich 
I~p d\, I,hong nl' 1''';\; Ihu U ... lliIi 100%. "' "'~'" ~014 Trons..am 101'1 Con~ Iy d~ II,U h8i dUQ<: 
J, 788.500AI : d6ng e .....g '''i'' p/1al Ih u kilo) dlli. 
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CONG TY CO PHAN OAU nI PV2 
!}ia ch, sO I Ph;lm V~n Iq<h. I'hu/mg y"" HOa. Q<o~n du Gih. Thanh ph6 IU No)i 
RAn CAO'rAI CitiNH 
d", n~,n ,ai d';nh ~Ct 'hu.: "gil) 31 Ihi"~ 12 nl," ]020 
11,,, 'h")~' minh Hoio d" I.i <hin l' ((ier ,I>co) 

(4f, Th"" h(lp dbng e""y"n nllllang q uy~n ''' ''" Co ph,;" "g"y 10 In""", 10 1\111 11 201~. COllg Iy C6 
1'11:\" I'V: dim!l~' ch lly~n 1I1111(1"!! con!! I} <1\1:in (cong I~ dll(lc Ihilllh I ~r d" Ihlle hi~" '1";\" I ~. di~1I 
h""h . ~h"i 'hac ",I "" khn dii" cO! theo quy ho~d, I,li ~~ to"» T:;" "a I'hi' Ill'oi. h"y~1I NhO"II Tr~ch. 
11,,11 L><'mg No; do Cling Iy Co r io :;" D,'", II, I'V2 1;1 elm dou I~I clio C<"'~ Ir cb ph~n d~ " It, Ta)' 

'l:iy Na",. I'\ng »'" Irj "hllY~" nl",,,nl!, la 170000.(11)0,000 d0ng; Conll Iy Co plt :\" 0:\" I" l'V 2 c6 
Imch nhi~m lltilllh I~p c""g Iy d" :;n va Ih,,,; h;~n de th i' l"c dmy~" g ino) e ll" d~" IIr <1\1 on kh " drl rl 
C" Ii\C" (I"} h "~cI, I~i '" LOllI!, Tan va Phi, II(i i. h "Y~l1 Nhall Tr~dl . lmlt I><',,,l' Nni doo ccn!:!ly dll 
';Il, ~Il Ihili d i ~m ngily 14 Iha" l' 5 " ii,,1 2019. COllg Iy d\I 0" d"l'c Ih:lIlh I~p vb-; Ie" co"~ Iy 
TNI III nAil l,r LU 'I!! Hvi. d"(lC Sa K~ honeh ,II D~" h' lill h D0l1 g N" i d p G i ~y chilllg ' I h~n dAng 
kS' d"a ,, 11 l1!;hi~p I ~n dan sO J60J642~75. Trong ""m 2U 19. Cong Iy Co ph~ Il D:\u 1U I'V2 d.l gOp 
S.mo.oonooo (Ii",l' "il<) Cong I}' 1'1'1111111 Dju Ilr Lo ng H(ii. !X" II".,.i (1;~1II 3 1 th:;,,!; 12 ",I ,,, 2010. 
COil!; I} Oi 1>1"', ,, dAu Ilr Tay H) Narn d.l Ih:mh 10';11 sO li~" 78.500,000.000 dbn!! theo dunS ti~n 
t1(l hl'P tit,,,!! ug.1y 10 1l~1n!; 10 n~ 111 201~ va ph~ I\IC "gily 0.8 Ihang I I !,,'''' 1019 (Ih,,,,, d,i~" 

' . h ' I11lIy~t"'"' soV.121 

6. •sf. <uti, aaUl 
Gi" Irj I)" phOng Gi:i II; 1)'1" I,hi,n; 

11:II'1l ''''a t>.~1 dVllJ:l"n 2/>.168.166.316 (2~.949.726.326) 26. 163. 166.3:':6 (24.9~9.726.J2/» 

/\/'" ,f(;1 'I,i X,;", R\;/11 ("" }"',,. 
I,,,,,,,,.: Sm,. 11111,1/,;" /Jilll, ,III' 

-IIF.-I<JJ.(J(J// (-I/j~ J'JJ./JOOI('"): 1.0' I ,ill t;j(JI',-: (II

hl"""r, ,,,I Xoll'lui ,\'/t<":' III'rr" 
I);,,/r V",;>I. ,,"1, UtilI)! Nil; 01 ]5.6111167J J]6 (]-I_ ~6! ]JJ.J](j) 2H>/i06-J.J26 (U -I62 !JJJ.'6i 

Cojn~ 26. 11>8.. 166.316 (2..&.9--'9.726.316) 26.16IU66.J26 (2..&.9..&9.726.3261 

111 nAI dllllg san I~' >....'" R~nl. CIf Yen· LlfUng Son-- linh 110.. Binh cua Ong L~ VAn Giang. Cong 
t) d~ tllch I~I) d\l phong ~Ia'n Siii 1l~1 ,j,)nll san diu Ilf I~i nsay 31 lh~,,!, 12 "am 2019 uri s6 Irich 
1~1' ~1I7 ~9JOOO VNI) 

(21 I;' Oll}~n >11 tll'"g ~1 liIi .,! I'hu ngI'C hu~ ¢n Ilinh Owin. unh Dbng Nai hinh Ihanh 11;- vi~c lhu 
hi" 0.7 nils Cu.'I 0.'1l I.e V~" n"'g tlo I"""h I} Hqp dbng Quan I~' 1J~1 d(lng ...n st. 
OJ'OI BOSI'v~.I.\,·1 ng;;~ 25 Ihing 5 n.1m ~Oll. Then ilK'" h:in lha"h Ij' 11'1(1 di,nS l y n~~ 16 
Ih~"g 12 n~m 2012. C"'ns I} nh~n I~, 7 BUS lI";n do ho!llhi,., h~n c"" H'1(I dbns 'I""" I} BOS 
nhllllg 111,;3 00' Ia.: d,ua hoo\n Ira s6 ciCn ~I C<;X' coo Cong I~. G.a Ir! cua ODS dUQ<' xac dinh bing 
S'" 1'1 CO" Ifi dll(\C lei ch,,)';11 I" Boil do)nll """ d:\" III. U(li d{",~ M.nh Ilia cac khoan O;i" III ";' 
c";l1g nq CII~ 1.:6"g I)' d~nll gia dc .dinh l,i II;'; Iri 1 .....1' I)' <ua Iii dal b,jnS gi,; 'Iu~' d(nh cUa UOND 
IUlh 1)[,,'11 lola, ne" lren I~ 10000 dong/Ill) de Inch I~p d" PROl1g Gi.m g;a Wang h6a BDS n.:l)'. 

http:24.9~9.726.J2


CONG TY CO PHAN DAU TIl PV2 
I)I~ <h' s.\ , r....mV~" Eqffi. Ph"""" Yen mo. Q<4n du cJ). IMnh pho\ Hi N(i; 
11"'0 C""'O ,.,.., CIIIN II 
.... ,IJ", ,l' ~h;nh ~Cc 'hoc ngil' J I ,h;in~ ,~"a," ~020 
u. ~ 'h")~ ' ",i~h Rao <';0 , ii i <h',,~ j,;':P ,II...", 

7. 	 Tjl,,~ ~ ;,i ", , i,i s.i n ~t. "i"" " oIn hi" " 
1""N" 1t II~ n ,.~ " T hl{· , hi. " yn:: CI' 

_"i";~ ''''''' ''''' __-",.,',Cl"C_____ ~ ___, . ''''' '''-' '''-- " · ,c;;!!J:,,
N!:" yi· " ::j,; 

..,,\ dAu ,, ~'" 1.14J.5'16.364 J 12.230.9 11 1.455.827.275 


Mua lr""1: ,,~'" 


s~ ~ll ~ i n~'" 

I 	

312.230.9 \1 
Tr.JI<;: ,t.; 
J)d 4/"),, I,,", h':' U/unIX ,·,i" nn, 

!JO.'/JX IH-I JJ(J958.184""""'J! 
G;~ Irj bao n.on •",-.,• tlall ,,~'" 	 14~ .950.000 256.Q6.I.245 39'1014.245 
KhJu hal) ""nil. "~m 
st, ~ ,,,\j "~m 
(;i~ Irj ~•., . I~i 

!..', dflU u~m 
S.\ <'''\; n~ '" 

10.424.242 
276.4S!U!l7 

~ 
:1
• 
< 

N. 	 TA li!: ~i';'" b~' tI{ill!: "in ,1.\ u 1Ir 
La () ,, )"~j\ su dimS d~ll~i Ill,,,, IHI Tr"" g. d !lin Tr~"I!. I I!'y~ " Gj" LiI",. Ih,; "h ph6 H<i N.:>j co 
,1"11'" ,i. \"j~,. 111:1"h Ii· I lqp d6 11 g quon Iy 11", d9" 11- s,in vo-; II-;i\ II-lx: Ct'" BAt d¢"!t , an d~ dllVc .,,;e 
din h 11.~ " )I. st, li~n J~I c\>C I.hil , Ih" Ii, ~ .5 00.IJOO.OOO d6 llg. Ili~1I t~j C,ing Iy ch"a Ii", ",,"" dbi tac 
111 "\11 ,,"il "1'1' d~ '''I.e hi';n co nI' ,·i.;..: " k din h g i" Iri Il."p Iy ell" Bin (\\llll! s,in d5u til t~j nga) ) I 
tl1~lIJ; I~ 1'~1I1 :0:0. 

OJ. 	 Tili ",n ,,.. ",,"; ,tioi h ~ 1I 

:o j C h i I,h ; "i n <uk );j" h tI",,"h dO d, .., 

r: lJi 'r! cO I h~ Ihu 
hi.; 

J967.171.556 
3.967. 17 1.556 

~ I I: Lil ell> "hi .'-11" ,,"u.i, ~i,," <i."l"h 00 ,~" '!,' 11>".;.,; Ov ,;n Nh~ <I Can tx,i f\han viCn Nhil m:i~ LQC 
d,\" /),,1111- {)II[,I d(> Con!,' (y lilln ,Iou dau!ll. Th,,<> C6111> ,all.6 1427IBQL·I'"I"1)1 np.) 02 (hang 12 
,,~'" :01) cu., U) J~l" nhan ".in (mlo Quang Ngiii. Cimg (y d~ dll(JC tlil 'l Ij~1I dQ 1.ifn kha i th l'C h;¢" 
.IV "" h' "JI~Y 13 11"' '' 11 7 n~'" 2016 d~" 1J thang 1 n~'" 2021 . Ban 1"6"11 Gi~,,\ d&: d~ danh II-j:l vit 
t il1 ,,,,rng C'·"'g ty h" AIIIl>ill1 e,1 kit . n~ ng Ilwe hj~n Inanh cOlI g [)\. lin nay 

b) X"Y ""n~ ~<Y h,,,, <I" ''''''1: 

Gi. If; <0 the 'hu 
b~; 

VI'" ,;" j/", ,I••" ("(f ,I... " ~'" 1><"" ~ 
'Vi 'ml, I),:""" \,,; 1.'1 161.211.241.91)<) 154.510.765.632 

161 .21 1.241.?ll'I 1 ~·t~20.765.6J2q," ~ 
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CONG TY CO PHAN DAU n1 PV2 
Dja cI.. sJ, I I'hfnl V~n BfCh. PhuOng V... 111I.. o..~n duGij). Ih:inh pIto\ II~ NIlo 
R"OC\O l"It:lUNIl 
cit.. !\.In' ti, ch/uh ~ ~I ,10"" "gi) J I 'h:in~ 12 nim 2020 
Ih n 'h ")~ 1 minh Uiu do tili , hiuh (tit,. tI><"O, 

s.', d,'", O\~m 15·U~0.765.632 

("hi pin ph:'1 sutlt 1Mnll u~m 6.690.476.277 

sf, u Ji n~m 161 .2 11.24 1.909 

(2l' L~ ch' I"" ~a} dl'ng cn 1:><an do" dang Ih,,qc 1>\1 an Khu dan du lhe<> quy h~ch Ifi unit o,',ng 
Nai. Ns:i~ 28 Ilt:lng S n3m 1014. 11,· b.", nMn d:in Itu)·~n Nita" TI"f"'1. I,nh lMng Nai d~ cit '~n 
"',n ,,\ 1921VUBNO..CN ,~ 'i~c ch,;p Ihu~n d", IruOl'~ d~" lu DIf:in ph;;1 Iric" KI", dan "u .he"" 
'I") ho~d, W' 'Itt) mo'i'J.910 m2 t~i ~~ I .o nll r:\" ,.~ x~ I'h oj I I,ii. h tty~" Nhvn Ir~ch. t ", h D" " ll 
Noi dn C" ,,!; I~ 111m ,h It dilu t tl. Theo do. 1)" ~n chl<,IC Ih,re h i~n lir 'Itt}· I nA 111 201" d~ t\ qtt~· IV ItAm 
20 19. NS-") f)fi th/mg 0 1 "am 2015 UtlND Imh lX,ng NJi d.'i bJn hanh O1 'Y~1 dinh sO UfQ!).. 
UI3'10 ph~ dtt)"~1 vi~c ,h"yin d.}i nt,te did, 0" ~1I1(' X"y d,rng nita" Ihu""ll m~; sans nha" ~iI 
hi>i. Nll:'~ 23 IMng 1 "~m 2017 UIlNO "n" I).\ ng Nai d~~) quy~1 dinh si.1831Q!)"UB'ID phe 
\h')~1 di~" tim,h long Ib~ qu~' "'",ch cbi li~1 .\a} d,ntS ') I~ 1I500 ~h" d;jn ~". 

Nant 2111 'l. d,,,, 'i d;l duqo; U~ ban Nh:in 1);1" I'nh IA'I"1t 1>:3; c~p J:\i~~ ph~p ~h~i Iluk d~1 1;1" Iltu ,""
Ih"" hl~n bin ,;I gill ""'" ...."'"h II... CUJ KhAi luV"g d~1 d~ dll"" c~p ph';I' khal .hac nlllm clti"" 
{hu}~1 ",i"h ",'. VI.I 

10. C hi 1,11i { r~ {m,'le .hi; "~,, 

("hi phi d& dtt"ll '~n I~'i)t\ll 22. 7'11.5 45 
("hi phi mu" ph~" m~1\\ ~~ ,00" 2.100.000 

Chi phi "'''" d,~" lho~i 1'1.025.366 
Chi phi mu~ ma} "' 
q lOg ~.1.0 1 6.9 11 

11. I'I"i; Ir..i " Il- ,nn b~n " I(in h~ 1I 
~ d~u n~ '" 

("0"" I) Co phAn dA"iU H:1i d(l"J:\ ~"" Phi, M5 3 11.070.000 

Nit,; "!l ug d p ~ h ilc 10.000.000 

c.;,,,;: 111.000.000 3 11.010 .000 

Con!! 1) C,) pI~II .U" I" H) Tal' Nam 
1301. ~ "" II,," ''':I). 1\", (1;\" [)ung Qu~{ 
CI;,,!( 



CONG TV CO PHAN OAU Ttl PV2 
llia d". sO I I'~ Van O"",h. I'huimi V... IJIlL Qujn du G..l),. 1'II:Iooh pt.6 It:l No); 
8AO CAOT AI 0 11 '111 
coo n~m I:1i ch,oh l .!o Ihue "1"') JI Ih ..., II r.lm 2020 
Hn II'M.'·" n' i ~h 0"'0 ~,.a Iii d.in~ .".!p Ihro) 

u. 	 Th..~ d . f~C !;.".".n I'h~ i n<i l' ..... h ~ nlrl'fr 
sl; d ~ u ..~m I' bil .inh I ..... IIGdm 

I'h~; a" p I'h.i' ,h .. 
n.,,~ GTGT hang 
0011 11(0; dja 651.70<l.309 
n.1l<' ,,1041',""

d""ult "glo,~p 181.065.939 
Th•..! 11,11 nh~p d 
IIhan 14.644064 
Cae lo~i Ihue 
~ I.ac 2SAI JU J) 

sl. I.hi ; ".;.~ 

49.S59.I SJ 

146.88 IA50 

3.000.000 
q ",l!. 691.772.286 281.06!'.939 199A40.603 

71",;gil; Irj /:ill IIill/: 

~ dii n2p 

1638.143.135) 

(146.701289) 

(3000.0001 
\187.846.4H) 

sA (..~j nim 

I' hli; n{il' Ph,,; 1h" 

63.1 ~5.827 

28\.065.939 

l4.8nn5 

25.418A IJ 
103.366,465 2R l.Q(,~.939 

Cn"g') " ';'1' Ih,,~ )!;;\ Iri gia Ian)! Ihco phuung phap kld .lI tri. va; lllU~ su~t 100;. , 

Th,,,l II", 1I1'lip ,1",,,,/, ,,/:I,i{p 

enn" I) I,ha; n(lp II'''~ th" "h,lp d""nl, " )! ln ~Jl eho de khoan thu "h~p lit,h t hll~ ,6-i lh ll ~ '"~t 2()%. 

n;" /"I'; ,I""i /,I"ie 

C<i" l' t.' H ~ h ai '" 111)1' Ihe'" q IJ i din h. 

Kinh 1' 1, I C'-"' I: ,I",;n 
1\"" hiem x~ hili 

C" IIIC. I,,; "hll~ " pha; Ira 
C:k ~I""", phai Ir~ " g~ n h~n kh:lc 

q ing 

0"5 ~hc " t hll""~, phi,e I..,i 
VIJ ) Ihu-"'''!; U:1Il qua" Iy. d i~lI hhh 

c~,,~ 

st. eILt., niim 

99.454.696 

146.8"0 
2.556.062,423 

179.5 1 9.(t9~ 

2.835.183.033 

74~.7 8'l. 1 47 

120.865-')47 

865.655..094 

sA /I~u IL~m 
89,466.824 

~.55 8.4 5 I ,673 

181.887.812 

2.829.806.309 

906.789,1 47 
110.865.947 

1.1127.65.5.0<l4 

http:187.846.4H
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c(iNG TY CO PHAN oiu nJ PV2 
1)" chI s.:. I l'h~m v~" ll""h. I'iluung Y';' H..... Qui" dOl G~~. TMnh pM III NQi 
ftAn(·AO IAI ClIINH 

d,~ "..", lloi <hlnh ~<, 'hue ngily J I 'hang 11 "Am 2020 
II." 'hu )~' ,ni,,1t ft:io ""0 ,.; <101",. (!i<p Iho...... 1 

vt, ,, fI,\ " tot cua Ch" so hint 

Th~"1:\ d " ,t,,, co phat1 

("io phi~u qu)"· 

CY ng 

"t, ' ''IIl'1! eo JJI'i~u dang k~ pilat "'nll 
<;.~ '''\fl'1! Co ph,~u da oon r.I cong chung 

(·,i ,,"i;/lI"''' I!MIX 

{·,i IU,i<'/i ,m dat 


""U luVnl:\ ~O ph;';u du<;I<' mua lai 

{·,i loI,ihl pl~i lI~j".~ 

(.,; 1>/,;,'/1 "" ,1,), 
,,' IUV"I:\ CO ph;e" dang lUll hanh 

Oi !,IIi,!" 1'1,,; II"jllg 

( .'; I>hi,'" ml ,1<1; 

~.7'I0.387.000 

I 

sf, uti ,,~'" 

37.350.000 

J'J$/).OOO 

~81.~OO 

4/1UOO 

36.868.800 

J6.IIM'.800 

2.796.J87.000 


sf. dii .... ~m 

37.350.000 
JI.Jj()OO() 1! 

~ 

4 81.100 ".. 
4!i1.1OO ·~r 

W 
36.868.ROO 

.16,1I6JI.. /IWI 
/ 

•• 

~I~"h g ill ," phi~ " {bng I"" himh: 10.000 VND. 

rIIll'· ,lid. 1f;("I, I(tp nic qllJ' 

Qu~ ...tu, III plt:il Iri~n dllV< ditng <Ii' rna r"Vng hO~1 d9n8 kin!! don"h h,,~ d5u h' lhco c h~u s<iu. 

Qu5' Qu5 phi" lQi: Quy lh'''JOg llan di~u hAnh. 'I....n Ij dll(/<: Irich lir IQ; nh~t1 sau Ihu~ TNDN 
C"a ,I,,,,,,h n~,It;~p 'M; dung elm cong lac khcn lhlJ<Itlg. khul~n khkh IQi kh \"~1 ch~' . phve ,." 
"Ill' tAu phuc IV; eimg c,;.ng. ca; lh'~n ,.'; nii,,¥ coo dO; <b"11 ,~. eh&!. linh .h~n CUll ngll"i lao 
dQlly 

JJ 




CONG TY co PHAN CAU Tt1 PV2 
f)j. chI: S~ I I'h~m V~ n lJ""h. I'hullng Yen 1 1 "3. QU~ " C,m Gia), n ,,;n h phO IJa Nojj 
III\OCAO IAI ClIIN II 
"I.. , n~ '" lit , ol,jnh , ot 'hue "gay] I lh:ing 12 ",\m 2020 
B,m n", )~, miuh Bao <'; 0 til; chinh ( ,j~1' '''00) 

VI. nI6i\' (; T IN 110 SUNG Cl iO c Ae KItO,\N MI,JC TRiNH !lAY TRONG !lAO cAo KET 

I. 

QUA UO~T 1)() NG KI NH I)OANII 

I)u:onl, till! b~n Io i",~ \"~ cung d l' did. "~ 

lA"'nh II" , C""g dp dieh " \' 
Doa" h l1H ' d ,,, III,," ,j,\1 
Do"" h lh l' kiwi IlIi;~ oJ,',116nl hy 

IA'''''h II", b.'iH h,j"g h6". b,\1 <1(lIIg "i" 
C(jn~ 

2. Gi~ ,·,\n hiOng han 

G i,i v'!' " elm dje h VI' d.'l cling dp 
Gi,; "0" e,m hall g hoa_ hin d()ng Sall 
Gia v.i " khai Ihk <I,it l~n Ihu 

C(",~ 

J, ()""nh U," lou,.'1 d~n~ h',; d li"h 

L~i lie rl gui. ~ h o V~) 

C0 1,·r~. h;i "''' ' ~n d"I'" d lla 
L:li L>a" du'",!; kilo,;n 

[)o"" h lit" l,iL chi"h lila" 
C(Lng 

.I. Chi [lhi ra; <h,,,h 

Lo h,,,, chirng kho"n 
D\r pl\,'mgi( Hmin nh ~l') dll phong gi;lI" g in chirng 
kho,,,, kinh doa" h vi, 10 " Ih.',1 d,'", 1" . .. 
1.0 ,h"nh Ii' d" kh,,""(i"" I" "!!,,n h,,,,.d:\; h~ " 
kh lic 

Ch i ph; lil ; chi " l, khoc 

r(",~ 

495.5~ 1 ,532 

495.591.532 

N~m na,' 

96.013.242 

% .013.2.12 


1.606.759.973 

2.358 ,856.2% 

7()9.S02.740 

5.0?8. 17.\.489 

N~m n~)' 

'l6 8.0~2.961 

(1.906.<}<R561) 

35.085,6'>7 

(9U3.~~5.9UJ) 

1.529.350A40 
885,397.091 

M95.~2 1. 1 14 

6.282 ,90'1.091 

B.193A77.736 

Nil", Ir""r 

1.694.966.083 

684 .84 ~ . 236 

6.:: 47.413 .8 71 

8.627.222.190 


2.830.279.689 

2.1 05 ,4 54 757 

2.650.985.538 

7.586.7 19.984 

Nil", Ir""r 

1 16.477.736 

(6. 206.640.888) 

2,)0.1,127.937 
41.64 L79.j 

(3. 745.J9JA2 1) 




CONG TY co PHAN OAU nf PV2 
Of" <~, ~ I I"'~", V~n 1I.;o<:h. rto"",., Hn 116a. O~n d" Giiy. Thanh pM IU N~' 
1111.0 C'oO r,,1 CIllNH 
eh" n:l". I,,; ch,nl' ' ~I Ihil< ng') 31 Ih',,~ I 2 ,,~,,' 2020 
B." 'h")'~' ",I"" Bl " <"" , iI; <h;nh I"~r II""" 

!>. Chi I.bi 'I"" n I)' " oanh ngll'h' 
Naill Ir~ 

Chi phi chI) nh,;" , it'll 3.194.310.934 
Chi ph; tit. d,,,,S ,~" phi~'1' 121.535.891 41.808.77~ 

Ch, I,h; kh~u h30 la. SIl" cbdinh 533.709.261 179.252.2 16 
'1 h,,~. I,h; ,;i Ie- 101,; 3.000.000 3.000.000 

flu:;" "h6p dv I,h""g ph", ' h" kIlO d", 	 (2.385.116.275) 

Chi I,hi d feh 'I' ""'" "l'''''' 1.031.2J9 . i~2 1.455.607.730 
C," clli I,h' khllc M7J.702.5 13 9~9. 01 1.53 1 

C'in~ 	 55~0.42H.7JJ H38.87~ .91O 

6. Til" IIh~I, .. t"k 

131 111,,,,h 1\. "t"""ng oon ,.; ".'HI d, dinl1. b.~' dQ" l'. . 
...,n"'-111 nr 

n", nll{ip II, ph~1 " pI'~m IIf]J1 di.ng 


("'i ll:' 

7. 	 Chi I,hi kh,k 

Nilm ,rU'ffc 

Th,,~ bi ph~l. bi Ifl l) til" 5).875.322 

C111 phi 'h:l" 2)2.495 

("'in~ 5-.1 . 107.817 

Nail, .. ~" 

http:41.808.77


CONG TY co PHAN DAU Ttl PV2 
V,a <101: SO I I'll"", Viin ~Io. Pllu.'mJ! Y~n Iloa.. ~n c.i" c.~}. ~h pM IllI N~i 
8AO CAOTAI CIllN Il 
cloo nlnl ,iij cI"nh l~ Ihue ng.il)· 31 "';in; 12 rWn lOlO 
l:Iu 'h,,)<, "', nh IlOi lO d ,o ,ii ch 'n . (oj:" ,10.." 

It 	 Chi I,hi ' h"~ ,hu n b~ I' " """b IIj:." i~ I' ";~ d ~anh 
Thu.' ,hu IIhip ,Juanh ngh~" ph";"';'" lron& nj", dlfVC dV I,n" "',,' sa". 

Tl,ns Iqi "I",~" ~~ 1"";0 l...uc lhu~ 
C:k lhoan dj~1I dll"lllang. s;am 1(1; nhu~n k" 
I...n de:cic d!nh 'Qi nh";;n chilO Ih"~ Ih" "h~p 
doanh nstl~p. 

Ok lho311 di~" d""h I;lns 
.. Clti {>hi kllf;"lklU .n: ,....'" /,Oll" 

• n",J bi 1'/",'1 '~""II", 
C;k khoan dl~u .10",1, gia", 

. ""~i" IIll(il' d,. f"H;"~ 1>11<'; 1/'" 
, ]7", "',(il' lOr e.i I,i<'. /(li "/",,;,, d"V<' "hi" 

TI,,, nh,.p chi" Ih,,~ 

11/" "/,,il' d'I" II",,: IIr IIDSXKD 
11", "/,,il' Ii. klllh d'H"''" h,h dli"X .w, ."j" /l( 
]1", II/"i" "/'i" "",,: IIr 110,11 J(i"~ k1H,i II,,;.. 
}a,,~i,,~ """ 

1'h" "h~p <1,,(><: m;.n I"m' 

Lo cae n~m lruiJe d"(lo ehu}6n 


Thll nh(,1' I ;nh I Il" ~ 


1"1"," ,";\1 thui· th" n"~ ll "",nil l\gh j ~1' 

N"III nIl"~ 

(1.51Id I2.4 7J) 
)fI.247.S00 
J{}l~~ .(/10 

( 1.606.7S9.'n3) 

(/,6%, i59.'rJ! 
(7JU9~.S~~) 

(7J5.194.514) 

20"/. 

T~ng Ih" ~ Ihu nh~ I' tl n .. nh II l:hi~p pl, .i "{\p 

9. 	 Ln i «f ~ill1l ,i' n ~i; ph,t-" 

"'am II~ " 

L(Ji 1\ 1 1l1~11 k~ 10';" sa" II",e , " ,, IIh,.p <10""., "g.hi~p 
CIi, kho,,,, <I i ~lI dunh I~ng. g. ''',,, 1(1; "" ,, (m k~


[0,,,, de ,ile d i" h I" i n l",~ n ph;;n b6 ehn co dong 

", 1"1,, Ct, phit" pht, Ih,,,,);: 


LVi " I III ~" Ii"" I ~ i co b"" Ir~" Co p hi ~ " 

S.\ I"(l""~ hi"h 'I" '''' );;" 'I" y~n clla ,,\ ph i~lI pho 

lhong. dong I" " hi",i, 1mng ,,~'" 


841.~17 , 9~9 

M~1.2 1 7. 949 

J6868.8(){) 

L,'i eo- 10,,,, lrc" e~ .,hit" B 

('() Ill> I ~" ph6 lh()l1~ d:"'l;l lULl hanh bin h GIl', 1l lro ll g n~ 1n ti ll,," I inh 11 1m ,,,,,: 

Nih" " " " 

("6 p hi~l' phu thollg dont; III" hanh d;\u n~m 36.868.800 

c~ 11hit-" I l . ' ~ th unl: d"n~ hru h;;"h hilll> ' 11I;; n 

I "''''I! ""III 
36.1168.1W4l 

(Ul6.69S.710) 

S3.815.322 

53/175 J!1 
(~ .4'K1.S71.032) 
fl,J851J6.175) 
f!.1IJ5. ~U~5:) 

8.313.228.96 1 
<j,2:UOS.087 

(2. "17 9(,6 (']9) 

11I2(},39O.5U3 

(9.224 ,805,087) 

('1 11.576, 1 ~6) 

20"/. 

N~m lr"";" 

1 ~.7~9,9~4.671 

12 , 7~9.914.67 1 

36.868.800 

3 ~6 

N~ IIl Inri.-, 

36.868 .800 

J6.86UUO 


http:8.313.228.96


CONG TY CO PHAN DAU TIl PV2 
I)!. ohl: Stli !>!\;Im Vftn Bach. Phlfimg Von 111>3. ()oj~" c~" Gil,. TMnh pM IU N<)i 
11'\0(1\011\1("1111'11 . 

doo I~n' '"' chinh ,,<, !huc o~iI) I I th'nl'- IJ n~m 1010 
II,,,, 'lw)J, minfo IHn <ou t ~; <hlnh (t«'p lhcol 

10. C hi I,h; o,;n ~ U~ I kinh dunnh Iheo )"~ u 16 

Nilm na}' Nil ,!! Irwc 
Ch i rhi rlh"" vicll 2,91 1.133340 ] ,~04 . M 5 H.()K6 

Ch i phi.to:, dim); V~ll phi",); 176.9J5 ,891 487.H4 H.03 1 
C h, phi kid" hno lili ,"~ll c~ dill h 533.7()9 , ~61 226.902.216 
I h"\ l1 llh~p d\, pMll); (2.3 85.1 16.27$ ) 
Ch, phi dle h 'II n"'~ ll);C>.ii 10J 1."39,712 1.455,601.730 
C hi phi khac 913.315. 755 2.684.949.609 
('\> ll ~ ~.6J6.4J3. 97~ 6. 27~. 04 1).397 

VII . NII O"N G 'l"IIO;W; TI N li:11 ,\C ,. (;;;'0 ,Iidl ,Oi ruo hi'n lieu qua" 

Ch", ,li"I, ,.,;; r,;" 11,,;,,11 "ii'" 'I"'''' I)' ell" ..,"", "" nir "ci IIh,l" r6 lib, 'I'''''' 

(,,,,, Ihallh ,;.en q"an I, rhu d.& ,a e:oe d nhan c6 li"n quan "j,m: de [Mnh v;'::o Hoji 0:1,',"1' quan 

Ir;. T"n~ Gi,\,n tI.I.: . ..:J loon In,ong "a eoc Ih""h' ,e" "'~llhj{" 1,",,1' gia dinh eoc cci nhim n~~. 


{ii'H' ",,'11 ",;1 dH' I/~i"h ,'i~" 'I""" /,, rh" chilt wi ctic ,.,; ""'i,, cu I,~" '1U<l" "ii nie lhii .. h "j,'" 'I"'''' 
I, ,-h" ",,,Ii 

N~", " '" 
I'I~" Ih" lie" ,~'" "nl! 36.4 00.000.000 
rh" ho; I~" 13'" irng. 36.400.000.000 

(""'lI 'W \"til C'1ie" I/~",I, I'i~" II'''''' 1\'.-1", ,",,,if ,." nit- n; "hi;'1 cO /"',, qlH)" ,m c,k lhil"h "i"" '1'''''' 
1\' ,",It! dH:' 

I~' l1~a~ k~1 lime nan, ,n, d u,,10 ("""111) Ul<·~'g con cong nQ "oi de ,hanh,;en quan IS' eh':' c h,k 

Th" "h~)1 e lla cat: Ih~nh '~I IIDQT ,;I T,;"I,: 1';';10 do.k nhu >3U: 
"'~ n::. Gi:im ,10k 

C h irt Vu N" ", 2020 
Tung I'iam <kk kiem ,Mnh ,ii'n IIDOT 312.000.000 

1. 	 Tloi,"!.! lin loy I,hij ll 
l oon~ ,.11 bQ llh~II dOlQl: ,rinl, I>ll) Ihco 11"h ' "\Ie kinh doonh "a khu 'IIC dia IY. lUo do bQ I'h<'in 

eh ,"h )'~u Iii Ihl.·" lilli, "\I~ killh d<.~",h dim 1":11 e<J du ,6 eh,re "a qua" I) ,..;oj bQ d. h'; Ih6n~ [Ho 
d" "ii dllllh n.)i bQ ella C ....II,: I}' do de hO\l' <1\'"1; kinh do;mh e"a Cong Iy dll,,,, 10:, ehire "" quan I} 
IIIC(! ,inll o.: h;\1 ~";, !OIl1l pll~m va did, "V 00 <.:,;1\1' ty CUllg dp va, mJi m<,'it bQ phan I'; m<,'it da" 'i 
kinh """nil cunl' cAl> CAe S,1111,Mm khac IIha" "a phVe vv eho de Ihi Imimg kh,;c rll'au. 

/.i,," "I'" ki"" <1,,,,,,/, 

CO'I); Iy co cae 111111 'lie klllh dml ll h chi"h hI 'Itch' I' . 


III", '"(c(. 'Ii" 1\' 

"I"",;n I><) II" ~I d\,ng kilill doanh ell:! ('<)IIS!} I.~ 1,," 1\ 1 ~l lh 1111\ V i ~1 Na ill .. 


J7 




CONG TY CO PHAN OAU nl PV2 
Di" d u. sb 1 Ph~", V~n Il~,,~. Ph,,/rn¥ y~" 11 1>0. Qu~n C~u Gij~·. TMnh ph6 Il~ N~i 
IIAO l",\0 ·,11 I CHiN I I 

"'''' ,>;jill liii <hinh ko. Ihu, "¥~} 11 ''':t"g 12 nltm !020 
n~" I h")"~' ",inh 1i6o <'u ,iii <hinh ,'i~p lheo) 

J. 	 Gia Ir j h~l"JI l j· Cull I ~ i ~~ " , ~ " .... , ' h ~i .ni I~i r hinh 
CUi l ri ..i ....d' Cii . ri ~'lJI Ii·· 

sl .. .. . ~ <l~" nJim s.'; c..ili \0 ; ~ d~" nAm 

T a i sa" Ii i r hi"h 
r;~n '" d.: kI"~'n I"<'n~ 

d",,.,,~ I~n 1.!03.660.5S') J).a55.0J9.601 2.l0J.660.SM9 35.855.039.601 

(""Ioi',,~ l ho,;" ki"h do~"h 1. IJ5.752.7'l4 I U.5~4.9n964 3. 13S.752. 7<)~ 10.594.971.964 


C,k kho"n d,\" 1" " jm 

gil, d~" "gay dao h ~" 50.000.UOO 50.000.000 50.000.000 50.000.000 

Ph,,; Ihu kh,,,,h hang 341.1 50.000 1.6%.)54.400 341 150.000 1.6%.554.400 

(;11: kho"" ph.; IIHI khll<: 1011." 111 .571.700 35.5 10.2<)<).861 108.4gl 511.700 35.510.299.861 

Hi !Min la; "hinh,j" sims 

do: hi" 
 31.688.111.833 
q,,, ~ 115.395.038.659 

" .... p"~ i I.... la i chinh 
1'1011; 1m n~uUi ba" 321.n70000 311.070000 321 070.000 J 11.070.000 
La..: U......" 1>1';1; 1m kh;i<.; 
c<} ,,~ -" = 
Gi" .lri loQ"p I ~' """.ca. la; sa ll l.it i chin" va "I' pha i Ira I,\i chinh "uvc plml l ll,, 1t IlIcn *;,i Iri mil conI' 
q Lla ; c lli llh cO H'e duo,>\: d l ")~ " lIi); 11"1)"£ m(il g ino d !oll I I<~" l~i ~ili" d~ bt:n ,,\ day d" hie" hie1 
'il mo ,, ); muOn giao didl . 

("''''~ I) ,II <lvng phllong phap 'D gin d,nit sau Mil",. Imh g;a I'i hllP I~; 

• 	 G;~ Ifi Irqp I,· eua I;~n m~1. h~n ~lIi "V" I';'''K ngjn h;lO. e:it khoml pha; lit" kh;io;h hiinS- pl';;; 
1Ia coo "gulri 00" \"3 "iI Ill,,,, 1m ngJIn ~n ~hite lUong dtrong gi.i Ifi si. skh Cull c;ie khoan mil<" 
,';i~ 00 nhlmg conI' e~ mil co kj ~n n&l". 

o 	 Gill rri hill> I~ Cl'" e:ie khNn pha, Ih" \'. ehn \3) cilia, ~U~, ~.:. djnlt "* II",~ d':'i duqc danh 
gii dl£l Ire" cae Ih<lnl' lin nhu I~I .uk ru, ro. kha n~ng Ira Irq \,; linh ehAI 01; ro lib' qWln d~" 
Uoo.1n nil. T ren co SO danh g;ii nil) CrnlS I) IIUc linll d" phon)! cho pll,\" co khll n1ng kllOn!, Ihu 
11,\; d",.", 

G;~ ni 1"l1' Ii clla cae Iii; SIln 110; chinh IAn s.i ' l ~ & i:l;i rl d LIQ"~ u;"'" y~, lI;;lIl h\ In'o-ng cl ,irn~ khna" 
h\ ~ili cong hO ginn d jcll I~i ngity k~\ lillie n~m lit; ,hinh. G i,; 11; I'llI' Iy cow cll<: I';; ~an IAi ell io", sA" 
"\111' d~ b;u, " 1m,, " i': l11 )'~, duv-: LH1c I;nll b.i."g cae I'lolnm;; pilar ,li,,11 g;i. ,)10;, ' ''/1'' 

~ . 	 I{" , ,",. II" ,I ,'ng 
Kui ro lin dIm!! l:i rui m mil ,,,,.!I bOn Ih.", ~Ia lroll!,\ hQ"]l db.,!' khon!! co kha n~nl> 1111''' hien d"';I' 
"l'hl0 ,." """ "'mh dun ~n I':'" Ih~1 v~ la; chl"h tho Cong Iy_ 
Lo.,~ I~ eil coc nl; m ,;n d~ng 'i, c;io; h~1 "';"'1> bnh d"",,11 (cluJ )~u d6. "Ii cae ~hoo" ph~i Ih" 
kllach Io,;ng) \~ hO~1 dii"g 13; ,1I11l11 (Ii~" g\llnpn h.]"1!- coo \a) , ." cae co.,~ e~ I~; chinh ~h:ic). 
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CONG TY co PHAN OAU Tl( PV2 
Oi"cll,. s.\ I Ph~m V~" U~I>, Ph",,"S YO" HDo. QI~" coiu Gi:l~. Th.>nh pM II. 1'1<>, 
B,\O c,\o T,\I ClliMI 
coo n:)m ,., ~hinh ~.h Ih"" n,.)' ,11 1~5 I~ '~n 10~O 
Ibn 'h"~~1 ~.inh 11:>0 . ... 1.I.hlnh 11Iq, ,I>rol 

Pit,,; 1/... Aluklt It';,,/: 


COliS I~ sia", lit";" I"i ro Un dl'lIg Mil!, dell Ch, sioo did, \ ,.; cae dll'1' 'I cii kha 113"1; lai chillh 161. 

}ClI dll '"0 11"'li'l <I\lI1S d<li '(II cae dOli ,·i giao di<h lin d~u 1\:1)' chua eO 'hong Ii" I'e lha II,ms I,,; 

chmh d 1l11:i1l ,;':11 lJ lunll e";IIS II", Ihu;,,,); " "~'CII lhea d6i IIq phli Ihu d~ 0011 dtx: Iliu h6i. T "'n en 

'" "';~ ..a lhooll I)h,,, Ih" ella C";IIS I)' lie" 'Juall d~1I nhi ~" kh;\ch hlill~ kl"le nhall """ ru i co lill 

dl"'g ~h"" ;t 1\11' In",!,! \ ' i", m(>1 killieh hi",,, "hi'l dill h. 

n2" YIN IIY(lIIillillY 

Ph" " "'''' li~lIl'ui "gnu h ~ " 11 cl' n (';m" I)' dll",. glli I~i d. ngall 1"\11111';11. cii "l' lin 0 Vi¢1 Na," . 
C;",I' I~' IIIJ<in Iha} ",,',e <I,) I~p truns rui ro lill dImS d6i nt; li~1I "lfi n~in him!,! til 11'&1), 

,. 	 Ku i ro I h~" h k b"~11 

R .. ; ru Ih",.1> khoall I'; !'\I, ro Co.'s. I) ):'1p khO khan khi IhVe b~" nghj~ VI' la, chillh do Ihi~u I;(.n . 
fl.II Gi;im dt.c chlu mkh nh,~'" coo IIh;i1 lrong quan I)' roi ro Ihall10 kl.oo.n , Itui ro Ih311h kho"" cua 
Cong I)' chu ~~u pllal sinh HI 'i~, c;k la; sail I';; chmh lit 'IV pha, Il':Ilai ehlllh Co c;k lhiri d..?-m dao 
h~n I~ch "I.." 
OlnS I) .q,wn I~ !'\I, ro Ihauh ~h/lan IIt'IIIS qua "i~ dill' tri n~ I~n" lI~n d de khoan wonS 
<lltl"'~ lien phi' h<11' ~~ (;k ~h,,"n "0) <1 mite ",,; [lon Gi.n. a.k cho lio d" di' dap llllg nhu d,,, 1t0i,l1 

d,!,,); ell" e";II., I} nhim ~i~'" ,hit" anI! hum." cua nhiing bi~n dQ"S ,.~ h,Anlll~", 

I ha i h"" lilanh I<).'i " "n",tic kl"", ,, " Q' phai I,a I;i ehinlt d\ra I"':n de khu:illlh,nh IU:\II d\1 k i~n Ihco 
h\Ip ,h\nl' chu" dUIle c it ;~, khA Il "1,,, ",," 

"fir I n" u, I"',· T""n 1 niin. d~1I 
!' II:. III 1'''''n S n~m Ccjng 

so'. .u~ i kj' 
l'hai 1111 n!,luui 0011 10000.000 10.000.000 
C;k khn"" phai I". ~hiic 2.1m,IKJ.OH 2.1tl5_1S3.0J3 
Co}ng 2.!I~ S. I IIJ.OJJ 	 l.8~5. I IIJ.OJJ 

so'.d~u n ~ rn 
l'l",i I", ngu"i ban J 11.070.000 J 11.070,000 
Ok kl""," phai Ira kh;k 

Cli ng 

ConI! t} d ,u I~ I\ !.\ "'''r~ dli t~1' 1""'11 ", i ro d6; vo ; \'i~c Ira 1\(1 Iii IhAp_ C("'III~' e6 kl", II~ng Ihanh 
t",ln de lllo,,,, III'~" h~u It', donll l i~n Ii, h()~1 dOnS ki" h <10..,,, 11 va li~1\ 11", 1,1 elk Ini san Ini chi"h
d,',. hilll, 

6. 	 I{u; ."" Ih! Iruirng 
R", ru Il>i Irui:fIIg I" rui ro mJi Sid III loW I} h* cac I",',ns lib. lrong lUang la, ell" tong e~ lai 
chillh ~ b,~n d{mll Ih"" nhun!! Ihar dOi til" gia Ihi lruimg.. R"i ro Ihl InlUlI1\ 000 !-~'n J I.,..;: ,ui m 
ng.,..i I~_ ,ui ro liii sujl \-i rui m'~ gia Llllk . 
Cac pi,,;,, lich I~ dol nlo~) Irinb ba~ d,,(', <1;\) duqc lip I~n e<1 9J g';; Irl de khoan n", liluAn. I) I¢ 
~i(rn "k 1.100.1" II,! cO Ili ...al "'\ dinh "A ~~c U"'~11 'IV cO I~i st.al Iha "0; III khonlllhA~ cIt.i . 

Hili,., "~''(Ii If 
RIl ' '" ng,,~ i I~ 1,\ n,i '" mit ~i~ Iri h\lp I)' hn~ '''' iLKl;"s li~n l"'ng luuns lai cun ~6"1,I. ~v I/l i chin h 
'C hi~" di>"~ Ihoo II hling tllaY d,;i ,,,a I)' Ilill II,'. ; du,ii, 
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CONG TY co PHAH oiu TU' PV2 
I)", <~, s&, '>1>;1," V~" 8;"".. rt.ul",S Wn II~. QI~n Ctu GJ)·, Thinh ~ II~ No)i 
0 ...0 C"O r"I l'IllNIl 
coo n.'im ,~, ,h;"h ~t"hoc ngi) ,II ,h,inll 12 n.'itn 2020 
11." ,"u.,·I, ", I"h II'; b d o '~ i chl"h ,\";1> Ih,'" 

Ii III m hii ., ,,,11 
KIl ; ro 1M ~"~I In rlli '" IIl i, g i,. I'i IlilP Iy h$ de I",,"g \ i~n !rong ([MilS In i CII " C'''' I: CI' Iili chinl> 

s~ hiJn \1(>111:\ I h~" nhung Ihay do; ClIII I~; ,,,:11 Ihi ,,,,;mg. 

Kill ro I~i "~~, ell" C""g I~ chll ) ~u licll qllan do!n I;~n va eae kllo.n \':lY. 


C'M'!! I~ <1"11" I~ n,i to liii sui. hIn!! cich ~".ich "nh hinh Ihi I"' img de t6 dlf9C de lAi su51 cO 

I,,; nh~1 ,-;,"';" ,lAllllronl1 gi<ii h~" <luan I) roi ro cu.' Illinh. 


HII; M ,i I:il; Uuit-
Kill ru ,~ ",~i kl"Oc Li "'; ru ,mi gii I'; hvJ' I) I~ de I"bng I"-'n !ron!'. 1II<nlll I"i ell" c.j"11 cv til; chinh ... 
hi ~" '1Vt11:\ 11k.'O nhltnl> Ih.) <I,,, ""' ",i,; Ih i tm""',,, " ~,,,\i Ih") (\(,i e,m Iii; ."~I , .,; I) Ilia lJ,i ,1<I,'ii. 

" h~ n " n ~ h"~1 d("'g licn I~< 


~ I ~, d,', I"i nl:\:'I) J I Ih:ing I ~ n~ '" ~(j20 kh"nn Ib lliv k~ ella COnI' '' Iii 14J.554.60H802 dAnl' 

ch;~", lS.• i1~ ,,,II dIll '" h,,,,, CIk khnatl phn; II", ni.~n h~n ~hach h:l;'1!0 ph:1i Ih" "p" .... 11 khoic_ 

pltai 11m d:,; h~n. him~ Ibn kho. C'"'" kh""" (1.;\,. III ,.'I; chillh dil i h~n bi ,tm IhAI ,-:I I", h I~p dt,r tlI!ilnl; 

lUll. t\lll)lI~ d,~u ~ i~n mi~ ch,' '" 5~ Ibn Ill' ena. Y~lI I~ ~hong eh:i.c eMllm;.n", ~~u~'" Ih,;~) '" 5", 

11),'111 ""'" W U", '~~nl:\ 1>0.;01 dQn& h,," . \'C "L1 C"nl:\ Iy. 


Tn~ nh";n '~\III 2020 C'mg .~ d""!,' lieh elf\! dlt:l cic Biai phap nh~m If;';ll ~ ha, to h;~n 'Ina clk 10 

d,il 1,, ; ot)II~ N~j de gi a i 'I"yel I'nh Itl"'g kho kMlI Iii••hmh cua COIII:\ Iy. T~i Ih'" d;Jm )1 Ih;ng 12 

lI~'" 1010. Con!; I) ~h(,n!; c(, b.il ky kll<l.',' n<)' &n h~n 11 ;10 lht>ng co kh. n~ II !1lhml l ' lotlll. ly I¢ N(f 

jlh,,; In, I'~II T Oll!; l~i san li d" IIh" khOn~ ":in!; ke (eI,; d,;f ", 26A7'YoIl(,n!; H i "Ill), 


Ti, d" ~~ " II', ",\~. 1311 11 TO III; (ii,;", db.: Con!; Iy c h ~ r~ " ~ dc dn ~ neu "" " ~ khl'lnll ;i ll h 11II0ng 

d<!n I m ll l"'~ 1 '1\>II!; l iC lI 1110 e ll" C(,ng I)'. 


lI. 	 Th" n:: .in .., ~~ "It 

s.', 1";11 '" ~illh dAu ,1ft", I • .,;, I~" I....n B:in cio 1&, chin" n~m 2019 d3. du<;>c kK'm 1.~" hill Ct}ng I)" 
r NI III "icm ")1\,, "":in Tam V~1. 

u: Thi Ih"'-n ~ 	 LOl Th] II....,.,.!!. 
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	 Địa chỉ: Số 1 Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	 Lĩnh vực kinh doanh chính: Kinh doanh trò chơi trên mạng; Hoạt động thương mại điện tử; Sản xuất phần mềm; Kinh doanh đại lý lữ hành; Kinh doanh dịch vụ quảng cáo; Đại lý bảo hiểm; …
	 Vốn điều lệ thực góp: 1.000.000.000 đồng
	 Tỷ lệ sở hữu của PV2: 49%
	 Địa chỉ: F212 Võ Thị Sáu , Phường Thống Nhất ,Thành Phố Biên Hoà , Tỉnh Đồng Nai.
	 Lĩnh vực kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản …
	 Vốn điều lệ thực góp: 5.090.000.000 đồng
	 Tỷ lệ sở hữu của PV2: 100%
	 Địa chỉ: Số 06, ngách 5/106, Phố Trần Bình, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
	 Lĩnh vực kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản … (1)
	 Vốn điều lệ thực góp: 0 đồng
	 Tỷ lệ sở hữu của PV2: 100% (1)
	- Tập trung triển khai các dự án do Công ty là chủ đầu tư;
	- Thực hiện thoái vốn, thu hồi các khoản đầu tư, công nợ hiện tại; tìm kiếm và đầu tư vào các dự án thực sự có tiềm năng;
	- Thực hiện các hoạt động kinh doanh, dịch vụ mang lại lợi nhuận kết hợp với hoạt động đầu tư tài chính để đảm bảo dòng tiền ổn định, an toàn và hiệu quả.
	- Kiểm soát, tiết kiệm và quản lý chi phí nhằm đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất, tối ưu hóa lợi nhuận cho các cổ đông;
	Năm 2020, PV2 đã hoàn thành các thủ tục phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, hoàn thành công tác bồi thường và khởi công xây dựng một phần hạ tầng của dự án …. tại Nhơn Trạch, Đồng Nai; Rà soát lại các cơ sở pháp lý, báo cáo, giải trình, lấy...
	- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:
	ĐVT : Triệu đồng
	- Giới tính   : Nam
	- Ngày sinh   : 07/03/1977
	- Nơi sinh   : TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình
	- Quốc tịch   : Việt Nam
	- Dân tộc   : Kinh
	- Quê quán   : Thái Bình
	- Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 034077007231 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày: 29/03/2018
	- Địa chỉ thường trú  : 101B4 Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội
	- Trình độ văn hóa  : 12/12
	- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng
	- Chức vụ công tác   : Ủy viên TT HĐQT kiêm Tổng giám đốc
	- Số cổ phần nắm giữ  : 0 cổ phần
	- Số cổ phần đại diện sở hữu : 0 cổ phần
	- Số cổ phần sở hữu cá nhân  : 10.000 cổ phần
	- Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan: 10.000 cổ phần
	- Giới tính   : Nữ
	- Ngày sinh   : 20/08/1980
	- Nơi sinh   : Xã Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa
	- Quốc tịch   : Việt Nam (1)
	- Dân tộc   : Kinh (1)
	- Quê quán   : Thanh Hóa
	- Số CMND/hộ chiếu  : 038180000049 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQU về dân cư cấp ngày 07/11/2013
	- Địa chỉ thường trú  : 260 ngõ 34 phố Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
	- Trình độ văn hóa  : 12/12 (1)
	- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế toán
	- Chức vụ công tác   : Kế toán trưởng
	- Số cổ phần nắm giữ  : 0 cổ phần (1)
	- Số cổ phần đại diện sở hữu : 0 cổ phần (1)
	- Số cổ phần sở hữu cá nhân  : 0 cổ phần
	- Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan: 0 cổ phần
	 Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại Long Tân và Phú Hội, Nhơn Trạch – Đồng Nai
	- Trên cơ sở quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án, PV2 đã hoàn thiện và nộp hồ sơ xin thẩm định và phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cho Sở xây dựng ...
	- Về thủ tục đất đai, PV2 đã hoàn thành công tác bồi thường, được UBND huyện Nhơn Trạch có văn bản xác nhận hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ dự án đầu tư.
	- Ngày 16/11/2020, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành công văn số 13896/UBND-KTN chấp thuận cho PV2 được giãn tiến độ, hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động trước 24 tháng kể từ ngày 16/11/2020. Tháng 1/2021, dự án đã được khởi công xây dựng hạng mục đườn...
	 Dự án Khu nhà ở CBCNV Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Tỉnh Quảng Ngãi
	Công ty đã phối hợp với BQL KKT Dung Quất rà soát lại các cơ sở pháp lý, báo cáo, giải trình, lấy ý kiến các Sở ban ngành tỉnh Quảng Ngãi đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép PV2 được điều chỉnh chấp thuận đầu tư và triển khai thực hiện dự án theo qu...
	 PV2 hiện đang tham gia góp vốn vào các công ty liên doanh, liên kết để thực hiện dự án. Đối với các dự án gián tiếp quản lý này thì PV2 luôn bám sát, theo dõi và thúc giục các đối tác đẩy nhanh tiến độ đầu tư của các dự án đồng thời đang tìm kiếm kh...
	- Năm 2020, tổng doanh thu của PV2 là 5,57 tỷ đồng, chỉ đạt khoảng 3,03% so với kế hoạch năm, lợi nhuận 841 triệu đồng, đạt 30,89% kế hoạch năm. Nguyên nhân chính dẫn đến việc doanh thu và lợi nhuận không đạt kế hoạch là do một số quy định về việc tri...
	- Trong công tác quản lý điều hành, PV2 tiếp tục kiểm soát chặt chẽ để tiết giảm chi phí, HĐQT và Ban điều hành tăng cường rà soát chi tiết các hoạt động kinh doanh của công ty để đưa ra các định hướng, quyết sách kịp thời, làm cơ sở để Ban điều hành ...
	- Mở rộng hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư theo nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và an toàn vốn.
	a.   Tình hình tài sản:
	Tổng giá trị tài sản của Công ty tính đến 31/12/2020 là 320.096.495.561đ, tăng 13,6% so với giá trị tài sản tại ngày 31/12/2019. Trong đó chi phí xây dựng cơ bản dở dang là 161.048.053.909đ, chiếm tỷ lệ 50,3%. Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản là ...
	b. Tình hình nợ phải trả:
	- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ: Tổng giá trị nợ là 83.607.057.108đ, trong đó có 79.792.852.516đ là người mua trả tiền trước.
	- Phân tích nợ phải trả quá hạn, ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay: Công ty không có nợ quá hạn phải trả, không có ảnh hưởng của chênh lệch giá hối đoái.
	Trên cơ sở nhìn nhận, đánh giá những cơ hội, thách thức, rủi ro và phát huy những thành quả đã đạt được, PV2 xác định mục tiêu và xây dựng kế hoạch kinh doanh cho năm 2021 trên cơ sở huy động tốt nhất các nguồn lực cho sự phát triển như sau:
	- Thực hiện thoái vốn, thu hồi các khoản đầu tư, công nợ hiện tại; tìm kiếm và đầu tư vào các dự án thực sự có tiềm năng, cụ thể:
	+ Hoàn thành việc chuyển nhượng dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;
	+ Đối với Dự án nhà ở CBNV Nhà máy lọc dầu Dung Quất: Hoàn thành phê duyệt chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư, lập và trình duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1/500, Khảo sát địa hình địa chất phục vụ lập dự án điều chỉnh và thi công XD hạ tầng, ...
	+ Thoái vốn triệt để các khoản đầu tư hiệu quả thấp; đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ tồn….
	+ Tìm kiếm các cơ hội đầu tư theo nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và an toàn vốn.
	Với định hướng rõ ràng của HĐQT về chiến lược quản trị Công ty cũng như việc xác định, nhận diện đúng rủi ro, thách thức và linh hoạt, kịp thời điều chỉnh các cơ chế chính sách cho phù hợp từng thời kỳ, thực hiện đồng bộ các giải pháp. Việc không đạt ...
	- Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý thông qua các báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Ban điều hành. Ngoài các cuộc họp thường kỳ hay bất thường, Ban đi...
	- Kết hợp với công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm toán nội bộ để theo dõi và nắm bắt tốt hơn tình hình hoạt động của công ty để có thể đề ra các quyết sách kịp thời, đảm bảo duy trì và tăng cường cơ chế quản trị rủi ro cho hoạt động của PV2. HĐQT ...
	- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành quyết liệt trong việc thu hồi công nợ, đẩy nhanh tiến độ thi hành án đối với các vụ kiện dân sự mà Công ty thắng kiện.
	- Tiếp tục thoái vốn, thu hồi hết các khoản đầu tư, công nợ hiện tại; tìm kiếm và đầu tư vào các dự án thực sự có tiềm năng
	- Tiếp tục kiểm soát, tiết kiệm và quản lý chi phí nhằm đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất;
	- Chỉ đạo Ban điều hành tập trung triển khai các hoạt động kinh doanh hiệu quả, hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
	Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 ngày 20/04/2020, ĐHĐCĐ đã thông qua ”Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT”, trong báo cáo có đề cập đến thù lao của HĐQT. Theo đó, năm 2020, HĐQT không nhận thù lao.
	Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình ...
	Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt tiến hành kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam (Báo cáo tài chính đính kèm).
	Toàn văn báo cáo tài chính kiểm toán của công ty được đăng tải trên website của công ty theo địa chỉ sau http://pv2.com.vn/?p=3074.
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